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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΑΦΝΗ  

 
Ο ερευνητικός στόχος της μελέτης αυτής ήταν να μελετηθούν οι αγγειακές μεταβολές σε 

ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και να εξεταστεί η πιθανή επίδραση τους στην 

λειτουργία της αριστερής κοιλίας. 

Το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών , οι οποίοι έχουν χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση δεν υπερβαίνει εκείνο των 

ασθενών με νεοπλάσματα που έχουν αντίστοιχη ηλικία. Η κύρια αιτία θανάτου των ασθενών με 

ΧΝΑ είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις .Ο κίνδυνος για θανατηφόρα στεφανιαία νόσο (ΣΝ) των 

ασθενών με χρόνια μη αντιρροπούμενη νεφρική ανεπάρκεια είναι 15-20  φορές μεγαλύτερος 

από εκείνο του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον οι ουραιμικοί ασθενείς έχουν υψηλό κίνδυνο 

εκδήλωσης ΚΑ. Το 65% περίπου των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση 

παρουσιάζουν υπερτροφία της αριστερής κοιλίας.  

Η ΣΝ από μόνη της δεν επαρκεί να εξηγήσει την  αυξημένη επίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας 

στους ασθενείς σε  εξωνεφρική κάθαρση ,καθόσον η επίπτωση της νόσου αυτής είναι μικρή πριν 

την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση και μειώνεται δραματικά μετά την μεταμόσχευση. Η 

ουραιμία είναι πιθανόν η μόνη κατάσταση στην οποία συνεργούν τόσοι πολλοί παράγοντες ώστε 

να προκαλέσουν δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ,όπως α) υπέρταση, β) υπερογκαιμία, γ) 

δυσλειτουργία του αρτηριακού σκέλους της κυκλοφορίας. 

Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η παρούσα μελέτη η οποία επιτελέσθηκε κυρίως με βάση 

ασθενείς της νεφρολογικής κλινικής προσέφερε σημαντικές πληροφορίες ιδία για την 

δυσλειτουργία του αρτηριακού σκέλους της κυκλοφορίας σε ασθενείς με τελικού σταδίου 

νεφρική ανεπάρκεια. 

                                                                                                                       Ευγένιος Δαφνής 
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ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 

στους Γονείς μου 

στον Ανδρέα 

στο Βαφτισημιό μου 

σε αυτούς που έφυγαν…και μας λείπουν  

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

‘ … το ταό είναι παντού…’ άγνωστος θιβετιανός μοναχός 

          

 

                                ‘…ενίοτε, οι ανθρώπινες λύσεις αποτελούν από μόνες τους απάνθρωπα   

                                 προβλήματα…’ Αριστοφάνης 
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(I) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
 
Α.  Αρχές της εξωνεφρικής κάθαρσης: Διάχυση, μεταφορά και συσκευές 

αιμοκάθαρσης 

 

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συνιστά την κοινή τελική οδό διαφόρων νεφρικών 

νοσημάτων. Οι επιλογές για έναν ασθενή οποίος φτάνει στο σημείο όπου η νεφρική 

λειτουργία ανεπαρκεί για να υποστηρίξει τη ζωή είναι:1) χρόνιες θεραπείες 

εξωνεφρικής κάθαρσης (είτε αιμοκάθαρση, είτε περιτοναϊκή κάθαρση), 2) 

μεταμόσχευση νεφρού ή 3) θάνατος.  

Στη νεφρική ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτίας, υφίστανται πολλές παθοφυσιολογικές 

διαταραχές. Η ομοιόσταση του ύδατος και των αλάτων (νατρίου, καλίου, χλωρίου, 

ασβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου και θειικών) και η αποβολή του καθημερινού 

μεταβολικού φορτίου κατιόντων υδρογόνου δεν είναι πλέον δυνατές. Τα τοξικά 

τελικά προϊόντα του μεταβολισμού του αζώτου (ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, 

μεταξύ των άλλων) συσσωρεύονται στο αίμα και στους ιστούς. Τελικώς, οι νεφροί 

δεν δύνανται πλέον να λειτουργούν ως ενδοκρινή όργανα σε ό,τι αφορά την 

παραγωγή ερυθροποιητίνης και 1,25-υδροξυχοληκαλσιφερόλης (καλσιτριόλης).  

Οι διαδικασίες αιμοκάθαρσης αφαιρούν τα αζωτούχα τελικά προϊόντα του 

καταβολισμού και αρχίζουν να διορθώνουν τις σχετιζόμενες με τη νεφρική 

ανεπάρκεια διαταραχές του χλωριούχου νατρίου, του ύδατος και της οξεοβασικής 

ισορροπίας. Η αιμοκάθαρση είναι μια ατελής θεραπεία για τις πολυάριθμες 

ανωμαλίες που συνοδεύουν τη νεφρική ανεπάρκεια, αφού δεν διορθώνει τις 

ενδοκρινικές λειτουργίες του νεφρού.  

Οι ενδείξεις για την έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης για την αντιμετώπιση της χρόνιας 

νεφρικής ανεπάρκειας είναι εμπειρικές και ποικίλλουν μεταξύ των ιατρών. Ορισμένοι 
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αρχίζουν την εξωνεφρική κάθαρση όταν ο υπολειπόμενος ρυθμός σπειραματικής 

διήθησης (GFR) πέφτει κάτω από τα 10 mL/min /1.73 m2 επιφάνειας σώματος (15 

mL/min/1.73 m2 στους διαβητικούς). Άλλοι αρχίζουν τη θεραπεία όταν ο ασθενής δεν 

έχει πλέον αντοχή για να αντεπεξέλθει στη φυσιολογική καθημερινή εργασία και 

δραστηριότητα. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι από τη στιγμή που εμφανιστούν 

συμπτώματα (ναυτία, έμετος, ανορεξία, εύκολη κόπωση, μειωμένο επίπεδο 

αισθητηριακής αντίληψης) και σημεία (περικαρδιακός ήχος τριβής, ανθεκτικό 

πνευμονικό οίδημα, μεταβολική οξέωση, πτώση του άκρου ποδός ή του καρπού, 

αστηριξία) ουραιμίας, υπάρχει επείγουσα ένδειξη για θεραπείες εξωνεφρικής 

κάθαρσης.  

 

 Εικόνα 1. Διαμεμβρανικές ροές στην αιμοκάθαρση. 
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Η αιμοκάθαρση είναι η διαδικασία διαχωρισμού των στοιχείων ενός διαλύματος με 

διάχυση μέσω μια ημιπερατής μεμβράνης (μετακίνηση διαλυμένων ουσιών με 

διάχυση) κατά τη φορά μιας βαθμίδωσης συγκέντρωσης. (1) Αυτή είναι η κύρια 

διαδικασία για την απομάκρυνση των τελικών προϊόντων του μεταβολισμού του 

αζώτου (ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος) και την αναπλήρωση του ελλείμματος 

διττανθρακικών στα πλαίσια της μεταβολικής οξέωσης που σχετίζεται με τη νεφρική 

ανεπάρκεια στους ανθρώπους. Η επικρατούσα κατεύθυνση της διάχυσης ως 

αποτέλεσμα της βαθμίδωσης αναπαρίσταται από τη φορά του βέλους. 
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Εικόνα 2. Απλοποιημένο σχήμα τυπικού συστήματος αιμοκάθαρσης. 

 

 

Στην αιμοκάθαρση, το αίμα από τον ασθενή κυκλοφορεί διερχόμενο από μια 

συνθετική εξωσωματική μεμβράνη και επιστρέφει στον ασθενή. Η αντίθετη πλευρά 

της μεμβράνης αυτής εκπλένεται με ένα διάλυμα ηλεκτρολυτών (διάλυμα 

αιμοκάθαρσης) το οποίο περιέχει τα φυσιολογικά συστατικά στοιχεία του πλάσματος. 

Η συσκευή περιλαμβάνει μια αντλία αίματος η οποία είναι απαραίτητη για την 

κυκλοφορία του αίματος στο σύστημα, αναλογικές αντλίες οι οποίες αναμιγνύουν ένα 

πυκνό διάλυμα αλάτων με ύδωρ καθαρμένο με αντίστροφη ώσμωση και/ή απιονισμό 

ώστε να παραχθεί το διάλυμα αιμοκάθαρσης,  ένα σύστημα αφαίρεσης του 

υπερβάλλοντος υγρού από το αίμα (μέσω της ανισότητας ανάμεσα στην εισροή και 

την εκροή διαλύματος αιμοκάθαρσης στο διαμέρισμα του διαλύματος) και μια σειρά 

συσκευών παρακολούθησης της πίεσης, της αγωγιμότητας και των εμβόλων αέρα για 

την προστασία του ασθενή. Το διάλυμα αιμοκάθαρσης θερμαίνεται σε θερμοκρασία 

σώματος από μια συσκευή θέρμανσης. 
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Εικόνα 3. Η μεμβράνη αιμοκάθαρσης. 

 

 

Οι περισσότερες μεμβράνες προέρχονται από κυτταρίνη. (Οι πρώτες κλινικά 

χρήσιμες συσκευές αιμοκάθαρσης περιελάμβαναν μεμβράνες από σελοφάνη). Άλλες 

ονομασίες τέτοιων υλικών είναι κουπραφάνη, αιμοφάνη και οξική κυτταρίνη.  

Συνήθως αποστειρώνονται με αιθυλενοξείδιο ή με ακτινοβόληση με ακτίνες γάμμα 

από τον κατασκευαστή. Είναι σχετικά πορώδη επιτρέποντας τη δίοδο υγρού και 

διαλυμένων ουσιών, αλλά δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση μεγάλων μορίων 

(αλβουμίνη, βιταμίνη Β12). Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι αποστειρωμένες με 

αιθυλενοξείδιο μεμβράνες από κουπραφάνη  σχετίζονται με υψηλή επίπτωση 

βιοευαισθητοποίησης, που σημαίνει ότι ο ασθενής ενδέχεται να εμφανίσει μια μορφή 

αλλεργικής αντίδρασης στη μεμβράνη. Οι μεμβράνες από πολυσουλφόνη, 

πολυακρυλονιτρίλιο και πολυμεθυλμεθακρυλικό είναι περισσότερο βιοσυμβατές και 
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πιο πορώδεις (μεμβράνες υψηλής ροής). Συνήθως αποτελούνται από κοίλες ίνες. Το 

αίμα κυκλοφορεί στο εσωτερικό αυτών των ινών και το διάλυμα αιμοκάθαρσης 

κυκλοφορεί στο εξωτερικό τους, μέσα σε ένα πλαστικό περίβλημα. Το ύδωρ για την 

αιμοκάθαρση πρέπει να πληροί συγκεκριμένες αυστηρές χημικές και 

βακτηριολογικές προδιαγραφές. 

 

Πίνακας 1. Χημικές προδιαγραφές της Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI) (Ένωση για την Πρόοδο των Ιατρικών Οργάνων) για το 

ύδωρ αιμοκάθαρσης. Πριν την πραγματοποίηση αιμοκάθαρσης, είναι απαραίτητη η 

ανάλυση του ύδατος. (2,3) Το ύδωρ για αιμοκάθαρση γενικά απαιτεί επεξεργασία με 

αντίστροφη ώσμωση και με απιονιστή για καθαρισμό του ύδατος. Οργανικά υλικά, 

χλώριο και χλωραμίνη αφαιρούνται με διήθηση με ενεργό άνθρακα. 
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Εικόνα 4. Επίδραση της αιματικής ροής στην κάθαρση διαφόρων ουσιών, μεμβράνη 

Fresenius F-5.  
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Η ποσότητα της ουσίας που καθαίρεται από ένα σύστημα αιμοκάθαρσης εξαρτάται 

από την ποσότητα που φτάνει στη μεμβράνη. Η συνήθης αιματική ροή είναι 300–400 

mL/min, η οποία είναι επαρκής για την προβλεπόμενη αιμοκάθαρση. Κατά την 

έναρξη της αιμοκάθαρσης σε έναν πολύ ουραιμικό ασθενή η αιματική ροή μειώνεται 

στα 160-180 mL/min για την αποφυγή του συνδρόμου ανισορροπίας. Με την πάροδο 

του χρόνου, η αιματική ροή μπορεί να αυξηθεί στα τυπικά επίπεδα, καθώς ο ασθενής 

προσαρμόζεται στην αιμοκάθαρση. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 

αιμοκάθαρση τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Από το γράφημα αυτό είναι 
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επίσης εμφανές ότι μικρά μόρια όπως η ουρία (μοριακό βάρος 60 D) καθαίρονται 

ευκολότερα από τα μεγάλα μόρια όπως η βιταμίνη B12 (μοριακό βάρος 1355 D). 

 

 

Εικόνα 5. Κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης συμβαίνει επίσης υδροστατική 

υπερδιήθηση.  

 

 

Επειδή η αντλία απορροής του χρησιμοποιημένου διαλύματος αιμοκάθαρσης 

δημιουργεί αρνητική πίεση στο διαμέρισμα του διαλύματος της μονάδας της 

μεμβράνης, ενώ η αντλία αίματος δημιουργεί θετική πίεση στο διαμέρισμα του 
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αίματος, υπάρχει μια καθαρή βαθμίδωση υδροστατικής πίεσης μεταξύ των δύο 

διαμερισμάτων. Αυτό προκαλεί ροή ύδατος και διαλυμένων ουσιών από το 

διαμέρισμα του αίματος στο διαμέρισμα του διαλύματος. Η διαδικασία μετακίνησης 

διαλυμένων ουσιών μέσω αυτής της ροής ονομάζεται "μετακίνηση δια μεταφοράς". 

(4) Στην αιμοκάθαρση, η ποσότητα των χαμηλού μοριακού βάρους ουσιών (π.χ. της 

ουρίας) που απομακρύνεται δια μεταφοράς είναι αμελητέα. Στις θεραπείες συνεχούς 

νεφρικής υποκατάστασης, συνιστά κύριο μηχανισμό μετακίνησης διαλυμένων 

ουσιών. 
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B. Προσδιορισμός των παραμέτρων της παρεχόμενης εξωνεφρικής κάθαρσης και 

το μοντέλο κινητικής της ουρίας 

 

Η αιμοκάθαρση είναι μια διαδικασία υποστηρικτική της ζωής για τη θεραπεία 

ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια η 

διαδικασία επιτρέπει την ταχεία διόρθωση των διαταραχών της ομοιόστασης του 

ύδατος και των ηλεκτρολυτών οι οποίες συνιστούν άμεση απειλή για την κατάσταση 

υγείας του ασθενή.  

Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η αιμοκάθαρση οδηγεί σε δραματική αναστροφή 

των ουραιμικών συμπτωμάτων και βοηθά στη βελτίωση της λειτουργικής 

κατάστασης του ασθενή και αυξάνει την επιβίωση. Για την επίτευξη αυτών των 

στόχων οι οδηγίες για την αιμοκάθαρση πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται 

επαρκής ποσότητα θεραπείας στον ασθενή.  

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση ανάμεσα στην παρεχόμενη δόση 

αιμοκάθαρσης και στη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών (1–4). Επομένως, 

η παρεχόμενη δόση πρέπει να μετράται και να παρακολουθείται τακτικά ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι ο ασθενής λαμβάνει επαρκή δόση αιμοκάθαρσης. Μια μέθοδος 

εκτίμησης της παρεχόμενης δόσης αιμοκάθαρσης είναι ο υπολογισμός του Kt/V. Ο 

λόγος Kt/V είναι μια αδιάστατη τιμή ενδεικτική της δόσης της αιμοκάθαρσης.  

Ο Kt/V περιγράφεται καλύτερα ως η κλασματική κάθαρση της ουρίας σε σχέση με 

τον όγκο κατανομής. Η κλασματική κάθαρση ορίζεται στην πράξη ως το γινόμενο της 

απόδοσης της κάθαρσης της ουρίας από τη χρησιμοποιούμενη μεμβράνη (K) επί το 

χρόνο θεραπείας (t). Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες  προτείνουν να 

προσδιορίζεται ο Kt/V είτε από μοντέλα κινητικής της ουρίας με χρήση 

υπολογιστικού λογισμικού, είτε με χρήση της λογαριθμικής εξίσωσης υπολογισμού 
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του Kt/V (5). Η παρεχόμενη δόση μπορεί επίσης να εκτιμηθεί με χρήση του λόγου 

μείωσης της ουρίας (URR). 

 Ένας αριθμός παραγόντων συνεισφέρουν στη δόση της αποδιδόμενης αιμοκάθαρσης, 

είτε μετρώνται με τον Kt/V είτε με τον URR. Η αύξηση της αιματικής ροής στα 400 

mL/min ή υψηλότερα και η αύξηση της ροής του διαλύματος αιμοκάθαρσης στα 800 

mL/min είναι αποτελεσματικοί τρόποι αύξησης της παρεχόμενης δόσης 

αιμοκάθαρσης. Όταν η αύξηση της ροής του αίματος και του διαλύματος δεν είναι 

πλέον αποτελεσματική, η χρήση μιας μεμβράνης υψηλής απόδοσης μπορεί να 

αυξήσει περαιτέρω τη δόση της αιμοκάθαρσης (KoA >600 mL/min, όπου KoA η 

σταθερά η οποία δείχνει την απόδοση της μεμβράνης ως προς την απομάκρυνση της 

ουρίας).  

Τελικά, οι αυξήσεις των ροών του αίματος και του διαλύματος, ακόμα και σε 

συνδυασμό με υψηλής απόδοσης μεμβράνη, δεν οδηγούν σε περαιτέρω  αύξηση του 

ρυθμού κάθαρσης της ουρίας. Στο σημείο αυτό ο σημαντικότερος καθοριστικός 

παράγοντας της δόσης της αιμοκάθαρσης είναι ο χρόνος διάρκειας της 

αιμοκάθαρσης.  

Πραγματοποιείται υπερδιήθηση για την απομάκρυνση του όγκου που έχει 

συσσωρευτεί κατά το χρόνο μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης, έτσι ώστε  να 

είναι δυνατή η επιστροφή των ασθενών στο ξηρό τους βάρος. Το ξηρό βάρος 

προσδιορίζεται με σχετικά αδρό τρόπο, με βάση τα κλινικά ευρήματα. Το ξηρό βάρος 

του ασθενούς είναι το βάρος του αμέσως πριν την εμφάνιση υπότασης. Ο ασθενής 

πρέπει να μην είναι υπερτασικός και να μην εμφανίζει στοιχεία πνευμονικού ή 

περιφερικού οιδήματος. Το ξηρό βάρος του ασθενούς συχνά αλλάζει με το χρόνο και, 

επομένως πρέπει να εκτιμάται τακτικά ώστε να αποφεύγεται η υπόταση ή η 

προοδευτική υπερφόρτιση σε όγκο.   
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Κατά την υπερδιήθηση η κινητήρια δύναμη για την απομάκρυνση υγρού είναι 

παρουσία βαθμίδωσης πίεσης εκατέρωθεν της μεμβράνης αιμοκάθαρσης. Η 

υδατοδιαπερατότητα μιας μεμβράνης αποτελεί συνάρτηση του πάχους της και του 

μεγέθους των πόρων της και χαρακτηρίζεται από το συντελεστή υπερδιήθησης (KUf). 

Κατά την υπερδιήθηση συντελείται επιπλέον απομάκρυνση διαλυμένων ουσιών λόγω 

έλξης από το διαλύτη ή δια μεταφοράς. Λόγω του αυξημένου μεγέθους των πόρων 

τους, οι μεμβράνες υψηλής ροής (KUf >20 mL/h/mm Hg) σχετίζονται με πολύ 

υψηλότερη απόδοση ως προς την κάθαρση μεσαίου ως υψηλού μοριακού βάρους 

ουσιών, όπως η βήτα-2 μικροσφαιρίνη. Επειδή επίπεδα αιματικής ροής πάνω από 50 

ως 100 mL/min οδηγούν σε μικρή ή μηδενική περαιτέρω αύξηση της κάθαρσης 

αυτών των μορίων, η κάθαρση είναι κυρίως περιοριζόμενη από τη μεμβράνη. 

Αντίθετα, οι τιμές κάθαρσης της ουρίας δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερες με μια 

μεμβράνη υψηλής ροής σε σύγκριση με μια μεμβράνη υψηλής απόδοσης, αφού η 

αιματική ροή, και όχι η μεμβράνη, είναι που κυρίως καθορίζει την κάθαρση 

μικρομοριακών διαλυμένων ουσιών.  

Η βιοσυμβατότητα της μεμβράνης αιμοκάθαρσης είναι ένα άλλο θέμα στον 

προσδιορισμό των παραμέτρων της αιμοκάθαρσης. Βιοσυμβατή είναι η μεμβράνη η 

οποία προκαλεί  ελάχιστη αντίδραση από τα χημικά και κυτταρικά στοιχεία του 

αίματος καθώς αυτά έρχονται σε επαφή με την επιφάνειά της (6). Μια τέτοια 

αντίδραση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως δείκτης βιοσυμβατότητας είναι η 

ενεργοποίηση του συμπληρώματος.  

Οι μεμβράνες από κυτταρίνη γενικά τείνουν να είναι μη βιοσυμβατές, ενώ οι μη 

κυτταρινικές ή συνθετικές μεμβράνες διαθέτουν περισσότερο βιοσυμβατά 

χαρακτηριστικά. Το αν υπάρχουν κλινικές διαφορές ως προς την οξεία και χρόνια 

έκβαση των ασθενών ανάμεσα στις βιοσυμβατές και μη βιοσυμβατές μεμβράνες 
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αποτελεί ακόμα θέμα συζήτησης. Οι μελέτες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 

διαπραγματευθούν αυτό το θέμα ήταν κατά το πλείστον μη ελεγχόμενες, 

περιορισμένου μεγέθους δείγματος και συχνά αναδρομικές. Ωστόσο, υπάρχουν 

στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι οι μη βιοσυμβατές μεμβράνες ενδέχεται να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συσχέτιση με αμυλοείδωση σχετιζόμενη με τη βήτα-2 

μικροσφαιρίνη, ευαισθησία σε λοιμώξεις, αυξημένο πρωτεϊνικό καταβολισμό και 

αυξημένη θνητότητα (5–9).  

Μια άλλη παράμετρος προσδιορισμού της αιμοκάθαρσης είναι η σύνθεση του 

διαλύματος αιμοκάθαρσης. Οι συγκεντρώσεις του νατρίου, του καλίου, του 

ασβεστίου και των διττανθρακικών στο διάλυμα μπορούν να εξατομικεύονται, έτσι 

ώστε η να αποκαθίσταται προς το φυσιολογικό η ιοντική σύνθεση του σώματος κατά 

τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης.  

Αν και η αιμοκάθαρση είναι αποτελεσματική στην απομάκρυνση των ουραιμικών 

τοξινών και προσφέρει επαρκή έλεγχο των διαταραχών των υγρών και των 

ηλεκτρολυτών, δεν υποκαθιστά τις ενδοκρινικές και μεταβολικές λειτουργίες του 

φυσιολογικού νεφρού. Επομένως η συνταγογράφηση για την αιμοκάθαρση συχνά 

περιλαμβάνει φάρμακα όπως η ερυθροποιητίνη και η 1,25(OH)2 βιταμίνη D. Η δόση 

της ερυθροποιητίνης πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να διατηρείται ο αιματοκρίτης 

μεταξύ 33% και 36% (αιμοσφαιρίνη 11 g/dL και 12 g/dL, αντίστοιχα) (10). Θεραπεία 

με Βιταμίνη D χορηγείται συχνά σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με σκοπό τον 

περιορισμό του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Οι δόσεις συνήθως 

κυμαίνονται μεταξύ 1 ως  2 μg ενδοφλεβίως σε κάθε συνεδρία. 
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Εικόνα 1Α. Ροή μέσω διάχυσης και μεταφοράς στην αιμοκάθαρση.  

 

 

 

Η αιμοκάθαρση είναι μια διαδικασία κατά την οποία η σύνθεση του αίματος 

μεταβάλλεται μέσω έκθεσής του στο διάλυμα αιμοκάθαρσης με την παρεμβολή μιας 

ημιπερατής μεμβράνης. Οι διαλυμένες ουσίες μετακινούνται δια της μεμβράνης 

αυτής είτε με διάχυση είτε με μεταφορά. Στη μετακίνηση μέσω διαχύσεως, οι 

διαλυμένες ουσίες διέρχονται τη μεμβράνη κατά φορά η οποία υπαγορεύεται από τη 

βαθμίδωση πυκνότητας η οποία υφίσταται εκατέρωθεν της μεμβράνης. Για 

παράδειγμα, η ουρία και το κάλιο διαχέονται από το αίμα προς το διάλυμα, ενώ τα 

διττανθρακικά από το διάλυμα προς το αίμα. Σε δεδομένη θερμοκρασία, η 

μετακίνηση μέσω διαχύσεως είναι ευθέως ανάλογη με τη βαθμίδωση συγκέντρωσης 

της διαλυμένης ουσίας εκατέρωθεν της μεμβράνης και το εμβαδόν της επιφάνειας της 
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μεμβράνης, ενώ είναι αντιστρόφως ανάλογη με το πάχος της μεμβράνης. 

 

Εικόνα 1Β. Μετακίνηση ύδατος κατά την αιμοκάθαρση. 

 

 

Κατά την αιμοκάθαρση, το ύδωρ μετακινείται από το αίμα στο διάλυμα λόγω της 

βαθμίδωσης της υδροστατικής πίεσης ανάμεσα στα διαμερίσματα του αίματος και 

του διαλύματος, μία διαδικασία η οποία αναφέρεται ως υπερδιήθηση. 

Ο ρυθμός της υπερδιήθησης προσδιορίζεται από το μέγεθος αυτής της βαθμίδωσης 

πίεσης. Το ύδωρ μετακινούμενο τείνει να μεταφέρει μαζί του διαλυμένες ουσίες, μια 

διαδικασία η οποία αναφέρεται ως μετακίνηση δια μεταφοράς. Η συμβολή της 

μετακίνησης δια μεταφοράς στη συνολική μετακίνηση διαλυμένων ουσιών είναι 

σημαντική μόνο για τις ουσίες μέσου ως μεγάλου μοριακού βάρους, οι οποίες τείνουν 
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να εμφανίζουν μικρότερη ροή μέσω διαχύσεως. 

 

 

Εικόνα 2. Σχέσεις ανάμεσα στην απόδοση και ρυθμό κάθαρσης της μεμβράνης και 

την αιματική ροή στην αιμοκάθαρση.  

 

 

Κατά τον προσδιορισμό της αιματικής ροής για τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: η σχέση ανάμεσα στον τύπο της 

χρησιμοποιούμενης μεμβράνης, της αιματικής ροής και του ρυθμού κάθαρσης μιας 

συγκεκριμένης ουσίας. Για μια μικρομοριακή ουσία, όπως η ουρία (μοριακό βάρος 

60) υπάρχει αρχικά μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην κάθαρση και την αιματική 

ροή. Επομένως, οι μικρομοριακές διαλυμένες ουσίες λέγεται ότι είναι περιοριζόμενες 

από τη ροή, αφού η κάθαρσή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή. Σε 

υψηλότερα επίπεδα αιματικής ροής, η αύξηση του ρυθμού κάθαρσης προοδευτικά 

ελαττώνεται αφού τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης αιμοκάθαρσης καθίστανται ο 
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περιοριστικός παράγοντας. Η απόδοση μιας μεμβράνης στην απομάκρυνση της 

ουρίας μπορεί να περιγραφεί με μία σταθερά αναφερόμενη ως KoA, η οποία 

προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η επιφάνεια, το μέγεθος των πόρων και το 

πάχος της μεμβράνης. Η χρήση μιας μεμβράνης υψηλής απόδοσης (KoA >600 

mL/min) μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ρυθμού κάθαρσης της ουρίας. 

Αντίθετα, σε χαμηλά επίπεδα αιματικής ροής δεν υφίσταται σημαντική διαφορά ως 

προς την κάθαρση της ουρίας ανάμεσα σε μια συμβατική και σε μια υψηλής 

απόδοσης μεμβράνη, αφού είναι η αιματική ροή και όχι η μεμβράνη που συνιστά τον 

πρωτεύοντα καθοριστικό παράγοντα της κάθαρσης.  

 

Εικόνα 3. Υψηλής απόδοσης και υψηλής ροής μεμβράνες στην αιμοκάθαρση.  
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Οι μεμβράνες αυτές έχουν παρόμοιες τιμές κάθαρσης για τις μικρομοριακές ουσίες 

όπως η ουρία (μοριακό βάρος 60). Από την άποψη αυτή, και οι δύο τύποι μεμβρανών 

έχουν όμοιες τιμές KoA (άνω των 600 mL/min), όπου KoA η σταθερά η οποία δείχνει 

την αποδοτικότητα της μεμβράνης ως προς την απομάκρυνση της ουρίας. Ως 

αποτέλεσμα του αυξημένου μεγέθους των πόρων τους, οι μεμβράνες υψηλής ροής 

μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς κάθαρσης των υψηλού 

μοριακού βάρους ουσιών. Για παράδειγμα, η βήτα-2 μικροσφαιρίνη δεν 

απομακρύνεται κατά την αιμοκάθαρση με χαμηλής ροής μεμβράνες (KUf <10 
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mL/h/mm Hg, όπου KUf ο συντελεστής υπερδιήθησης). Με ορισμένες μεμβράνες 

υψηλής ροής, μπορούν να αφαιρούνται 400 ως 600 mg/εβδ. βήτα-2 μικροσφαιρίνης.  

 

Εικόνα 4.Επιδράσεις της βιοσυμβατότητας της μεμβράνης αιμοκάθαρσης.  

 

Ένα άλλο ζήτημα κατά την επιλογή μεμβράνης αιμοκάθαρσης είναι το κατά πόσον 

είναι βιοσυμβατή. Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η 

μακροπρόθεσμη χρήση βιοσυμβατών μεμβρανών μπορεί να συνδέεται με ευνοϊκές 

επιδράσεις στη θρέψη, τον κίνδυνο λοιμώξεων και πιθανώς στη θνητότητα, σε 

σύγκριση με τις μη βιοσυμβατές μεμβράνες (5–9). Στη μελέτη, της οποίας τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ, μελετήθηκε η επίδραση της βιοσυμβατότητας 

στην έκβαση μιας ομάδας ασθενών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια που χρειάστηκαν 

αιμοκάθαρση. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση με μεμβράνη κουπραφάνης 

(μια μη βιοσυμβατή μεμβράνη η οποία είναι γνωστό ότι ενεργοποιεί το συμπλήρωμα 
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και τα ουδετερόφιλα) ή με συνθετική μεμβράνη από πολυμεθυλομεθακρυλικό (μια 

βιοσυμβατή μεμβράνη σχετιζόμενη με περιορισμένη ενεργοποίηση του 

συμπληρώματος και των ουδετεροφίλων). Οι δύο ομάδες ασθενών ήταν όμοιες ως 

προς την ηλικία, το βαθμό νεφρικής ανεπάρκειας και τη βαρύτητα της υποκείμενης 

νόσου, όπως ορίζεται από τη βαθμολογία Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (APACHE) II. Σε σύγκριση με τη μη βιοσυμβατή μεμβράνη, οι ασθενείς 

οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση με τη βιοσυμβατή μεμβράνη παρουσίασαν 

σημαντικά μικρότερη διάρκεια νεφρικής ανεπάρκειας, όσον αφορά τον αριθμό των 

συνεδριών και τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Στην περίπτωση της οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας, ειδικά σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, η βιοσυμβατή μεμβράνη είναι 

πιθανώς προτιμητέα. (προσαρμοσμένο από Hakim et al. (11) με άδεια). 

 

 

 

Εικόνα 5. Επάρκεια της παρεχόμενης αιμοκάθαρσης. 
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Η παροχή επαρκούς δόσης αιμοκάθαρσης αποτελεί σημαντικό μέρος της 

διαμόρφωσης του σχήματος της αιμοκάθαρσης. Κατά τη διαδικασία της 

αιμοκάθαρσης σημειώνεται μια απότομη μείωση της συγκέντρωσης της ουρίας, 

ακολουθούμενη από σταδιακή άνοδο κατά την περίοδο μεταξύ των συνεδριών. Η 

μείωση της ουρίας κατά την αιμοκάθαρση καθορίζεται από τρεις κύριους 

παράγοντες: το ρυθμό κάθαρσης της ουρίας από τη μεμβράνη (K), το χρόνο διάρκειας 

της αιμοκάθαρσης (t) και τον όγκο κατανομής της ουρίας (V). Ο ρυθμός κάθαρσης 

της ουρίας από τη μεμβράνη (K) επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης 

(KoA), την αιματική ροή, τη ροή του διαλύματος αιμοκάθαρσης και τη μετακίνηση 

ουρίας δια μεταφοράς που συμβαίνει με την υπερδιήθηση. Η σταδιακή αύξηση της 

ουρίας κατά την περίοδο μεταξύ των συνεδριών εξαρτάται από το ρυθμό παραγωγής 

της ουρίας, ο οποίος σε έναν σταθερό κατά τα άλλα ασθενή, αντικατοπτρίζει τη λήψη 

πρωτεϊνών, τον όγκο κατανομής της ουρίας και την παρουσία ή απουσία 

υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας.  
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Εικόνα 6. Παρακολούθηση της παρεχόμενης δόσης αιμοκάθαρσης.  

 

 

Η χρήση του λόγου μείωσης της ουρίας (URR) είναι ο απλούστερος τρόπος 

παρακολούθησης της παρεχόμενης δόσης αιμοκάθαρσης. Ωστόσο, ένα μειονέκτημα 

της μεθόδου αυτής σε σύγκριση με τη χρήση των επίσημων μοντέλων κινητικής της 

ουρίας είναι ότι ο URR δεν λαμβάνει υπόψιν τη συμβολή της υπερδιήθησης στην 

τελικώς αποδιδόμενη δόση αιμοκάθαρσης. Κατά την υπερδιήθηση, πραγματοποιείται 
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μετακίνηση ουρίας από το αίμα στο διάλυμα χωρίς να μειώνεται η συγκέντρωση της 

ουρίας. Ως αποτέλεσμα, καθώς ο όγκος της υπερδιήθησης αυξάνεται, ο Kt/V, όπως 

προσδιορίζεται από τα επίσημα μοντέλα κινητικής της ουρίας, προοδευτικά 

αυξάνεται για κάθε δεδομένο URR. Για παράδειγμα, ένας URR 65% μπορεί να 

αντιστοιχεί σε Kt/V 1.1 επί απουσίας υπερδιήθησης ή σε 1.35 όταν πραγματοποιείται 

υπερδιήθηση ίση με το 10% του σωματικού βάρους. 

 

Εικόνα 7. Διόρθωση της αναιμίας στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.  

 

Η αναιμία είναι μια προβλέψιμη επιπλοκή της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας η οποία 

οφείλεται εν μέρει σε μείωση της παραγωγής ερυθροποιητίνης. Η χρήση 

ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης για τη διόρθωση της αναιμίας σε ασθενείς με 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια έχει καθιερωθεί ως τυπική θεραπεία. Ο ρυθμός αύξησης 

του αιματοκρίτη είναι δοσοεξαρτώμενος. Οι ενδεικνυόμενες δόσεις χορηγούνται 
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τρεις φορές την εβδομάδα. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την έναρξη 

ενδοφλέβιας θεραπείας προτείνουν δόση έναρξης 120 ως 180 U/kg/εβδ. (τυπικά 9000 

U/εβδ.) χορηγούμενη διαιρεμένη σε τρεις δόσεις. Η υποδόρια χορήγηση 

ερυθροποιητίνης έχει δειχθεί ότι είναι πιο αποδοτική από την ενδοφλέβια χορήγηση. 

Αυτό σημαίνει, ότι μια δεδομένη αύξηση του αιματοκρίτη μπορεί να επιτευχθεί με 

λιγότερη ερυθροποιητίνη, όταν αυτή χορηγείται υποδορίως από ό,τι αν χοηγηθεί 

ενδοφλεβίως. Στους ενήλικες, η δοσολογία της υποδόριας ερυθροποιητίνης είναι 80 

ως 120 U/kg/εβδ. (τυπικά 6000 U/εβδ.) διαιρεμένη σε δύο ως τρεις δόσεις. rHuEpo — 

ανασυνδυασμένη ανθρώπειος ερυθροποιητίνη. 

 

Βιβλιογραφία 

1. Owen WF, Lew NL, Liu Y, Lowrie EG: The urea reduction ratio and serum 

albumin concentration as predictors of mortality in patients undergoing hemodialysis. 

N Engl J Med 1993, 329:1001–1006. 

2. Hakim RM, Breyer J, Ismail N, Schulman G: Effects of dose of dialysis on 

morbidity and mortality. Am J Kidney Dis 1994, 23:661–669. 

3. Held PJ, Port FK, Wolfe RA, et al.: The dose of hemodialysis and patient mortality. 

Kidney Int 1996, 50:550–556. 

4. Parker TF III, Husni L, Huang W, et al.: Survival of hemodialysis patients in the 

United States is improved with a greater quantity of dialysis. Am J Kidney Dis 1994, 

23:670–680. 

5. Hemodialysis Adequacy Work Group: Dialysis Outcomes Quality Initiative 

(DOQI). Am J Kidney Dis 1997, 30(suppl 2):S22–S31. 

6. Hakim, RM: Clinical implications of hemodialysis membrane biocompatibility. 

Kidney Int 1993, 44:484–494. 



 33

7. Vanholder R, Ringoir S, Dhondt A, et al.: Phagocytosis in uremic and 

hemodialysis patients: a prospective and cross sectional study. Kidney 

Int 1991, 39:320–327. 

8. Gutierrez A, Alvestrand A, Bergstrom J: Membrane selection and muscle protein 

catabolism. Kidney Int 1992, 42:S86–S90. 

9. Hornberger JC, Chernew M, Petersen J, Garber AM: A multivariate analysis of 

mortality and hospital admissions with high-flux dialysis. J Am Soc Nephrol 1992, 

3:1227–1237. 

10. Hemodialysis Adequacy Work Group: Dialysis Outcomes Quality Initiative 

(DOQI). Am J Kidney Dis 1997, 30(suppl 3):S199–S201. 

11. Hakim RM, Wingard RL, Parker RA: Effect of the dialysis membrane 

in the treatment of patients with acute renal failure. N Engl J Med 1994, 331:1338–

1342. 

12. Eschbach JW, Egrie JC, Downing MR, et al.: Correction of the anemia of end-

stage renal disease with recombinant human erythropoietin. N Engl J Med 1987, 

316:73–78. 



 34

Γ. Αρχές της περιτοναϊκής κάθαρσης 

 

Η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια τεχνική κατά την οποία εγχέεται διάλυμα κάθαρσης 

στην περιτοναϊκή κοιλότητα, όπου παραμένει για ένα χρονικό διάστημα και στη 

συνέχεια παροχετεύεται. Η συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) είναι μια 

συνεχής θεραπεία συνιστώμενη σε τέσσερις ως πέντε ανταλλαγές 2 L διαλύματος 

κάθαρσης την ημέρα. Οι ημερήσιες ανταλλαγές διαρκούν 4-6 ώρες, ενώ η νυκτερινή 

παραμένει στην περιτοναϊκή κοιλότητα επί 6-8 ώρες.  

Η συνεχής κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση είναι στην πραγματικότητα μια συνεχής 

θεραπεία πραγματοποιούμενη από μια αυτόματη συσκευή ανακύκλωσης (cycler) του 

διαλύματος. Πολλαπλές ανταλλαγές με μικρό χρόνο παραμονής του διαλύματος στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη 

βοήθεια της αυτόματης συσκευής ανακύκλωσης. Άλλες θεραπείες περιτοναϊκής 

κάθαρσης συνίστανται σε διαλείποντα σχήματα.  

Κατά την περιτοναϊκή κάθαρση, διαλυμένες ουσίες και ύδωρ ανταλλάσσονται 

ανάμεσα στο τριχοειδικό αίμα και το ενδοπεριτοναϊκό υγρό μέσω μιας βιολογικής 

μεμβράνης, του περιτοναίου. Η τρίστιβη περιτοναϊκή μεμβράνη αποτελείται από 1) 

το μεσοθήλιο, μια συνεχή μονοστιβάδα επίπεδων κυττάρων μαζί με τη βασική τους 

μεμβράνη, 2) τον εξαιρετικά ευένδοτο διάμεσο ιστό και 3) το τριχοειδικό τοίχωμα, το 

οποίο αποτελείται από μια συνεχή στιβάδα μη θυριδωτών ενδοθηλιακών κυττάρων, 

τα οποία στηρίζονται σε μια βασική μεμβράνη.  

Το μεσοθηλιακό στρώμα θεωρείται ότι αποτελεί λιγότερο σημαντικό φραγμό στη 

μετακίνηση υγρών και διαλυμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

μακρομορίων, σε σχέση με το ενδοθηλιακό τοίχωμα (1). Η μεμβράνη των 

τριχοειδικών ενδοθηλιακών κυττάρων είναι διαπερατή στο ύδωρ λόγω της παρουσίας 
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ακουαπορινών (πόροι διαμέτρου περίπου 0.2 ως 0.4 nm) (2). Επιπλέον, μικρά μόρια 

και ύδωρ μετακινούνται μέσω πολυάριθμων μικρών πόρων (ακτίνας περίπου 0.4 ως 

0.55 nm). Μέσω αραιά κατανεμημένων μεγάλων πόρων (ακτίνα περίπου 0.25 nm, 

πιθανώς κυρίως φλεβικοί) μετακινούνται παθητικά μακρομόρια . Με διάχυση και με 

μεταφορά μετακινούνται μικρά μόρια δια του διάμεσου ιστού με τις κολλοειδείς και 

εν διαλύσει φάσεις του, που δρουν περιοριστικά λόγω του φαινομένου του 

αποκλεισμού (3,4).  

Η σπλαχνική αιματική ροή στο φυσιολογικό ενήλικο κυμαίνεται μεταξύ 1.0 και 2.4 

L/min, προερχόμενη από την κοιλιακή και τις μεσεντέριες αρτηρίες (5). Τα 

λεμφαγγεία τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην υποδιαφραγματική περιοχή 

αποστραγγίζουν υγρά και διαλυμένες ουσίες από την περιτοναϊκή κοιλότητα με 

μεταφορά. Η ποσότητα της λεμφικής αποχέτευσης από την περιτοναϊκή κοιλότητα 

αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών λόγω της έλλειψης άμεσης μεθόδου μέτρησης της 

λεμφικής ροής.  

Το διάλυμα αιμοκάθαρσης περιέχει ηλεκτρολύτες σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις 

για τη διευκόλυνση της διόρθωσης των οξεοβασικών και ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών. Οι υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης στο διάλυμα της αιμοκάθαρσης 

προκαλούν υπερδιήθηση ανάλογη της συνολικής οσμωτικής βαθμίδωσης, των 

συντελεστών ανάκλασης των μικρομοριακών ουσιών στο περιτόναιο και της 

υδατοδιαπερατότητας της περιτοναϊκής μεμβράνης.  

Η απομάκρυνση ουσιών όπως της ουρίας, της κρεατινίνης, των φωσφωρικών και 

άλλων τελικών προϊόντων του μεταβολισμού από το σώμα εξαρτάται από την 

ανάπτυξη βαθμιδώσεων συγκέντρωσης ανάμεσα στο αίμα και το περιτοναϊκό υγρό 

και η μετακίνηση κατευθύνεται από το φαινόμενο της διάχυσης. Η ποσότητα της 

απομακρυνόμενης ουσίας αποτελεί συνάρτηση της βαθμίδωσης της συγκέντρωσής 
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της, του μεγέθους του μορίου της, της διαπερατότητας και της επιφάνειας της 

μεμβράνης, της διάρκειας της κάθαρσης και του φορτίου της. Η υπερδιήθηση 

προσθέτει και μια συνιστώσα μετακίνησης δια μεταφοράς η οποία καθίσταται 

σημαντικότερη όσο το μοριακό μέγεθος της ουσίας αυξάνει. Η δοκιμασία 

περιτοναϊκής εξισορρόπησης είναι ένα κλινικό εργαλείο με το οποίο προσδιορίζονται 

οι ιδιότητες διήθησης της περιτοναϊκής μεμβράνης (6).  

Ο ρυθμός διακίνησης διαφόρων ουσιών υπολογίζεται με βάση το ρυθμό 

εξισορρόπησης ανάμεσα στο τριχοειδικό αίμα και το διάλυμα. Ο λόγος των 

συγκεντρώσεων μιας ουσίας στο διάλυμα και στο πλάσμα σε συγκεκριμένες χρονικές 

στιγμές κατά την παραμονή του διαλύματος στην περιτοναϊκή κοιλότητα υποδεικνύει 

το ρυθμό μετακίνησης της ουσίας δια της περιτοναϊκής μεμβράνης. Το κλάσμα της 

γλυκόζης που απορροφάται από το διάλυμα σε συγκεκριμένους χρόνους μπορεί να 

προσδιοριστεί από το λόγο της συγκέντρωσης της γλυκόζης σε συγκεκριμένες 

χρονικές στιγμές προς το αρχικό της επίπεδο στο διάλυμα κάθαρσης.  

Οι δοκιμασίες είναι τυποποιημένες ως προς τα ακόλουθα: διάρκεια της προηγηθείσας 

συνεδρίας περιτοναϊκής κάθαρσης πριν τη δοκιμασία, εγχυόμενος όγκος, θέσεις του 

σώματος κατά την έγχυση, παραμονή και παροχέτευση του διαλύματος, διάρκεια 

εισροής και παροχέτευσης, μέθοδοι δειγματοληψίας και εργαστηριακές διαδικασίες 

(7).  

 Η κάθαρση της ουρίας και της κρεατινίνης είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι 

δείκτες επάρκειας της περιτοναϊκής κάθαρσης στην κλινική πράξη. Η συμβολή της 

υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας είναι σημαντική για τον υπολογισμό της 

επάρκειας της περιτοναϊκής κάθαρσης. Ο συντελεστής επιφάνειας μετακίνησης μάζας 

(MTAC) αντιπροσωπεύει το ρυθμό κάθαρσης μέσω διάχυσης επί απουσίας 

υπερδιήθησης και όταν ο ρυθμός συσσώρευσης της ουσίας στο διάλυμα κάθαρσης 
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είναι μηδέν. Η περιτοναϊκή κάθαρση επηρεάζεται τόσο από την αιματική ροή και τη 

ροή του διαλύματος, όσο και από τον MTAC (8). Επομένως ο μέγιστος ρυθμός 

κάθαρσης δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί κάποια από αυτές τις παραμέτρους. Όταν η ροή 

του αίματος και του διαλύματος είναι άπειρη, ο ρυθμός κάθαρσης είναι ίσος με τον 

MTAC και περιοριζόμενος από τη δυνατότητα μεταφοράς μάζας της μεμβράνης.  

Οι ουσίες υψηλού μοριακού βάρους είναι περιοριζόμενες από τη δυνατότητα 

μεταφοράς μάζας. Επομένως, η κάθαρσή τους δεν αυξάνεται σημαντικά με την 

αύξηση της ροής του διαλύματος  (9). Στη ΣΦΠΚ, η αιματική ροή και ο MTAC 

υπερβαίνουν το μέγιστο δυνατό ρυθμό κάθαρσης της ουρίας. Ωστόσο, ο ρυθμός 

κάθαρσης της ουρίας προσεγγίζει το ρυθμό ροής του διαλύματος, κάτι που 

υποδεικνύει ότι ο ρυθμός ροής του διαλύματος θέτει το όριο για την κάθαρση στη 

ΣΦΠΚ. 

 

Εικόνες  1Α-1Η. Ταξινόμηση της λειτουργικότητας διακίνησης ουσιών του 

περιτοναίου. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμασιών περιτοναϊκής 

εξισορρόπησης, η αποδοτικότητα του περιτοναίου ως προς τη διακίνηση ουσιών 

μπορεί να ταξινομηθεί σε μέση, υψηλή (H) και χαμηλή (L). Η μέση κατηγορία 

διαιρείται περαιτέρω σε υψηλή μέση (HA) και χαμηλή μέση (LA). Ο όγκος της 

παροχέτευσης συσχετίζεται θετικά με τη γλυκόζη του διαλύματος και αρνητικά με το 

λόγο τιμών κρεατινίνης D/P μετά από 4 ώρες παραμονής (εικόνα H).(προσαρμοσμένο 

με άδεια από Twardowski et al. (6)) 
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Πίνακας 1. Ρυθμός κάθαρσης της ουρίας και της κρεατινίνης. 
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 Ο ρυθμός κάθαρσης των ουσιών αυτών εκτιμάται διαιρώντας την ποσότητα της 

ουσίας που καθαίρεται ανά μονάδα χρόνου προς τη συγκέντρωση της ουσίας στο 

πλάσμα. Εναλλακτικά, η κάθαρση μπορεί επίσης να εκτιμηθεί πολλαπλασιάζοντας το 

ρυθμό εξισορρόπησης της ουσίας ανά μονάδα χρόνου με τον όγκο του διαλύματος με 

το οποίο έγινε η εξισορρόπηση προς την ίδια μονάδα χρόνου. Κατά σύμβαση, ο 

ρυθμός κάθαρσης της κρεατινίνης κανονικοποιείται προς την επιφάνεια σώματος. 

Η κάθαρση της ουρίας κανονικοποιείται προς το συνολικό σωματικό ύδωρ (όγκος 

κατανομής της ουρίας στο σώμα) και εκφράζεται ως Kt/V. Η τιμή Kt/V είναι αριθμός 

χωρίς μονάδες ([(mL/min)*min]/mL). Κατά τη διαλείπουσα κάθαρση, με ένα ρυθμό 

ροής του διαλύματος 30 mL/min, η τυπική κάθαρση της ουρίας είναι περίπου 18 ως 

20 mL/min (18). Αυξάνοντας τη ροή του διαλύματος σε 3.5 ως 12L/h με ταχείες 
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ανταλλαγές, η κάθαρση της ουρίας αυξάνεται στη μέγιστη τιμή των 30 ως 40 

mL/min. Πέρα από αυτή τη μέγιστη ροή, ο ρυθμός κάθαρσης αρχίζει να αυξάνεται 

λόγω μείωσης του χρόνου επαφής διαλύματος - μεμβράνης με την ταχεία έγχυση και 

παροχέτευση. Επίσης, ενδέχεται να συμβαίνει ανεπαρκής ανάμιξη (19–22). Η 

κάθαρση είναι δυνατόν να ενισχυθεί αυξάνοντας την επαφή μεμβράνης - διαλύματος 

(23). Οι τεχνικές συνεχούς ροής του διαλύματος με χρήση είτε δύο καθετήρων είτε 

καθετήρα διπλού αυλού επίσης αυξάνουν το ρυθμό κάθαρσης της ουρίας σε μέγιστη 

τιμή 40 mL/min. Σε τέτοιες υψηλές ροές, η ανεπαρκής ανάμιξη, ο διαυλισμός, η 

εμφάνιση κοιλιακού άλγους και η ανεπαρκής παροχέτευση περιορίζουν την επιτυχή 

εφαρμογή. Η διατήρηση αποθέματος υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα 

(ονομαζόμενη παλιρροϊκή περιτοναϊκή κάθαρση) και στη συνέχεια η ταχεία 

αντικατάσταση μέρους του ενδοπεριτοναϊκού όγκου, αυξάνει το ρυθμό κάθαρσης 

κατά περίπου 30% σε σύγκριση με την τυπική τεχνική λόγω της διατήρησης της 

επαφής υγρού-μεμβράνης παρά την αύξηση του ρυθμού ροής του διαλύματος (24–

29). Κατά τη διάρκεια της ΣΦΠΚ στους ενήλικες, ο ιδανικός όγκος ο οποίος 

εξασφαλίζει πλήρη επαφή μεμβράνης - διαλύματος είναι περίπου 2 L (30,32). 

Επιτυχής χρήση όγκων 2.5 και 3.0 L έχει αναφερθεί σε ενήλικες υποβαλλόμενους σε 

ΣΦΠΚ. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης κηλών ως επιπλοκή είναι αυξημένη (32,33).  

 

 

 

Πίνακας 2. Συντελεστής επιφάνειας μεταφοράς μάζας (MTAC). 
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Ο MTAC αντιπροσωπεύει το ρυθμό κάθαρσης μέσω διάχυσης επί απουσίας 

υπερδιήθησης και όταν η συσσώρευση ουσιών στο διάλυμα κάθαρσης είναι μηδέν 

(34–39). Ο MTAC είναι ίσος με το γινόμενο της διαπερατότητας της περιτοναϊκής 

μεμβράνης (P) επί την ενεργό επιφάνεια της περιτοναϊκής μεμβράνης (S). Έτσι, όταν 
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η τριχοειδική αιματική ροή και η ροή του διαλύματος είναι άπειρες, ο ρυθμός 

κάθαρσης είναι ευθέως ανάλογος της ενεργού επιφάνειας της περιτοναϊκής 

μεμβράνης και αντιστρόφως ανάλογος της συνολικής αντίστασης της μεμβράνης. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη άπειρων ροών αίματος και 

διαλύματος, ο μέγιστος ρυθμός ροής δεν είναι επιτεύξιμος. Έτσι, χρησιμοποιείται η 

πλησιέστερη μετρήσιμη τιμή. Ο MTAC αντιπροσωπεύει μια στιγμιαία τιμή κάθαρσης 

χωρίς να επηρεάζεται από την υπερδιήθηση και τη συσσώρευση ουσιών στο διάλυμα. 

Ο MTAC μετράται με μία δοκιμαστική ανταλλαγή διαλύματος κατά την οποία 

λαμβάνονται τουλάχιστον δύο δείγματα αίματος και διαλύματος μετά από 

διαφορετικούς χρόνους παραμονής. Η ακρίβεια της μέτρησης ενισχύεται με την 

αύξηση των δειγματοληψιών. Ο MTAC σπάνια χρησιμοποιείται κλινικά. Ωστόσο 

είναι πολύ χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο. 
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Δ. Μορφολογία της καρδιάς και των αρτηριών στη νεφρική ανεπάρκεια 

 

Στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, οι καρδιαγγειακές επιπλοκές συνιστούν 

μείζον κλινικό πρόβλημα. Ο καρδιακός θάνατος είναι η κύρια αιτία θανάτου στους 

ασθενείς αυτούς. Ο καρδιακός κίνδυνος αυξάνεται στο 20πλάσιο στους ουραιμικούς 

ασθενείς, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.  

Είναι γνωστό από καιρό ότι η αθηροσκλήρυνση, ιδιαίτερα οι πλάκες στις 

επικαρδιακές στεφανιαίες αρτηρίες, είναι συχνότερη στους ασθενείς με χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια. Πρόσφατα, ωστόσο, κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το έμφραγμα 

του μυοκαρδίου είναι υπεύθυνο για μόνο 30% ως 50% όλων των καρδιακών 

θανάτων. Αντίθετα, 30% ως 40% των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και ισχαιμική 

καρδιοπάθεια εμφανίζουν βατές στεφανιαίες αρτηρίες στη στεφανιογραφία. Έτσι, 

είναι πολύ πιθανό ότι στους ουραιμικούς ασθενείς η ανοχή στη μυοκαρδιακή ισχαιμία 

είναι σημαντικά μειωμένη ακόμα και επί απουσίας κλασικής αθηροσκλήρυνσης  

(δηλαδή σχετικής στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών). Το εύρημα αυτό στους 

ουραιμικούς ασθενείς μπορεί τουλάχιστον εν μέρει να εξηγηθεί από δομικές και 

μεταβολικές διαταραχές του μυοκαρδίου και εν μέρει από μεταβολές του 

εξωκαρδιακού αγγειακού συστήματος. 

Το 1827, ο Richard Bright είχε ήδη επισημάνει τη συχνή παρουσία υπερτροφίας της 

αριστερής κοιλίας (LVH) και πάχυνσης της αορτής σε ασθενείς με τελικού σταδίου 

νεφρική ανεπάρκεια (ESRF). Σήμερα, οι καρδιαγγειακές επιπλοκές ευθύνονται για το 

45% όλων των θανάτων στους ουραιμικούς ασθενείς (1). Η ανακοίνωση των Herzog, 

Ma και Colins (2) κατέγραψε ετήσια θνητότητα 59.3% σε αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς οι οποίοι επιβίωσαν από έμφραγμα του μυοκαρδίου (δηλαδή η θνητότητα 

ήταν σημαντικά υψηλότερη από το γενικό πληθυσμό). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι 
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στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια υφίστανται αρκετές ειδικές δομικές και μη 

δομικές μεταβολές στην καρδιά και το εξωκαρδιακό αγγειακό σύστημα, οι οποίες 

φαίνεται ότι συμβάλλουν στο σημαντικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο αυτών των 

ασθενών (3).  

Κλινικές και πειραματικές μελέτες καταγράφουν σαφώς ότι η παθογένεση των 

καρδιαγγειακών ανωμαλιών στη νεφρική ανεπάρκεια είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι 

αρχικά πιστευόταν (4). Εκτός από την αυξημένη αρτηριακή πίεση, την υπερογκαιμία, 

την αναιμία, την ενεργοποίηση τοπικών ενδοκρινικών οδών, όπως του συστήματος 

ρενίνης-αγγειοτενσίνης (RAS) και του συστήματος ενδοθηλίνης (ET), καθώς και τη 

διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η υπερφόρτωση σε Ca2 μπορεί να 

παίζει κάποιο ρόλο. Επιπλέον, η παραθορμόνη (PTH) είναι γενικώς αποδεκτό ότι 

αποτελεί ευοδωτικό παράγοντα για την ανάπτυξη καρδιακής υπερτροφίας, διάμεσης 

ίνωσης και διαταραχών των αρτηριών.  

Το κατά πόσον επιταχύνεται πραγματικά η αθηρογένεση στη νεφρική ανεπάρκεια, 

όπως είχε αρχικά περιγραφεί, παραμένει θέμα συζήτησης, αλλά είναι βέβαιο ότι 

συνδέεται με πολύ υψηλό επιπολασμό αθηροσκληρωτικών βλαβών με ιδιαίτερα 

έντονη ασβέστωση (5).  

Σε υφολικώς νεφρεκτομηθέντες (SNX) επίμυες και σε ουραιμικούς ασθενείς, 

παρατηρείται αυξημένη μάζα της αριστερής κοιλίας πολύ νωρίς κατά τη διαδρομή 

της νεφρικής ανεπάρκειας. Νόσος της αριστερής κοιλίας υφίσταται ήδη στο 85% των 

ασθενών που αρχίζουν αιμοκάθαρση. 60% των ασθενών εμφανίζουν συστολική 

δυσλειτουργία, 41% συγκεντρική LVH, 28% διάταση της αριστερής κοιλίας, ενώ 

μόνο 16% είχαν φυσιολογικά ευρήματα στο ηχοκαρδιογράφημα. Οι καρδιακές αυτές 

ανωμαλίες συσχετίζονται στενά με ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας και με 

μειωμένη επιβίωση. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η LVH διαπιστώθηκε ότι είναι 
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ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης της επιβίωσης των ασθενών. Κλινικά, η LVH 

μπορεί εν μέρει να αναστραφεί με αντιυπερτασική αγωγή με αναστολείς του 

μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ), με διόρθωση της αναιμίας με 

ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη (rhEPO) και με μείωση του προφόρτιου 

και του μεταφόρτιου μέσω δυναμικής υπερδιήθησης.  

Στην πειραματική νεφρική ανεπάρκεια, η LVH σχετίζεται με αύξηση της διαμέτρου 

των μυοκαρδιακών κυττάρων, η οποία οδηγεί σε αύξηση της απόστασης που πρέπει 

να διαχυθεί το οξυγόνο. Εκτός από την υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων, η 

αριστερή κοιλία ουραιμικών επίμυων έχει επίσης λιγότερα μυοκαρδιακά κύτταρα 

λόγω αυξημένης απόπτωσης κατά την εξέλιξη προς την  καρδιακή ανεπάρκεια. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη LVH σχετίζεται με 40% αύξηση της συσπαστικότητας της 

αριστερής κοιλίας και της έκφρασης του mRNA της ΕΤ1. Σε πειραματικές μελέτες,  η 

LVH ήταν δυνατόν να προληφθεί, τουλάχιστον εν μέρει, με τη χορήγηση αναστολέων 

ΜΕΑ, συμπαθητικολυτικών φαρμάκων, αποκλειστών των υποδοχέων ET-1 και με 

θεραπεία με rhEPO.  

Νεκροτομικές και στεφανιογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι ισχαιμική καρδιακή 

νόσος οφειλόμενη σε στένωση των στεφανιαίων αρτηριών είναι πολύ κοινή σε 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Με εξαίρεση τον αιφνίδιο θάνατο, το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου είναι η συχνότερη αιτία θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς.  

Ο επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου κυμαίνεται από 24% σε νέους μη διαβητικούς  

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς έως 85% σε ηλικιωμένους ουραιμικούς ασθενείς με 

διαβήτη τύπου 1. Πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα της αθηροσκλήρωσης 

καταδεικνύουν τη σημασία της μορφολογίας της αθηρωματικής πλάκας, η οποία έχει 

δειχθεί ότι δεν είναι στατική, αλλά μια δυναμική δομή η οποία υφίσταται συνεχή 

αναδιαμόρφωση. Μεταξύ άλλων, η ισορροπία μεταξύ της δραστηριότητας των 



 51

μεταλλοπρωτεϊνασών (MMP) και των ιστικών αναστολέων των MMP καθορίζει της 

σταθερότητα του ινώδους περιβλήματος. Οι πλάκες οι οποίες καλύπτονται από παχύ 

ινώδες περίβλημα είναι σταθερές βλάβες (δηλαδή ο κίνδυνος ρήξης είναι σχετικά 

μικρός). Αντίθετα, οι πλάκες με ευμεγέθη λιπιδικό πυρήνα είναι ασταθείς και 

συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο ρήξης. Η έννοια της σταθερότητας της πλάκας μπορεί 

να εξηγήσει γιατί υπάρχει μόνο μια χαλαρή συσχέτιση ανάμεσα στην αγγειογραφικά 

διαπιστούμενη στένωση των στεφανιαίων και τα καρδιακά επεισόδια. Είναι 

ενδιαφέρον ότι σε ουραιμικούς ασθενείς οι αθηροσκληρωτικές βλάβες είναι πιο 

προχωρημένες (δηλαδή πιο ασβεστοποιημένες) από ό,τι σε μη νεφροπαθείς. Οι 

ουραιμικοί ασθενείς έχουν επίσης πολύ υψηλότερο κίνδυνο ρήξης της πλάκας, η 

οποία μπορεί να οφείλεται σε υψηλή πυκνότητα ενεργοποιημένων μακροφάγων στις 

πλάκες (3, 5). Το πάχος του έσω χιτώνα των στεφανιαίων αρτηριών των ουραιμικών 

ασθενών είναι επίσης αυξημένο, το οποίο είναι συμβατό με την έννοια της 

ενδοθηλιακής βλάβης και διόρθωσης.  

Ενδομυοκαρδιακές αρτηρίες  

Προηγούμενες κλινικές μελέτες έχουν διαπιστώσει βατές στεφανιαίες αρτηρίες στη 

στεφανιογραφία σε έως και 50% των ουραιμικών ασθενών με στηθάγχη. Το εύρημα 

αυτό είναι συγκρίσιμο με αυτό που έχει καταγραφεί σε υπερτασικούς ασθενείς με 

σύνδρομο X (δηλαδή στηθάγχη παρά την παρουσία βατών στεφανιαίων αρτηριών). 

Αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζουν μικροαγγειοπάθεια με πλάκες στις μικρές 

ενδομυοκαρδιακές αρτηρίες (δηλ. πάχυνση του τοιχώματος και μείωση του αυλού 

των αρτηριδίων). Σε πειραματική νεφρική ανεπάρκεια και σε ουραιμικούς ασθενείς, 

ανευρίσκεται σταθερά πάχυνση του τοιχώματος των ενδομυοκαρδιακών αρτηριδίων, 

εν πολλοίς ανεξάρτητη από την αρτηριακή πίεση. Αυτό μπορεί να μην οδηγεί 

απαραιτήτως σε αύξηση της βασικής αγγειακής αντίστασης, αλλά να παρεμποδίζει 
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της αγγειοδιαστολή (δηλ. την εφεδρεία αιμάτωσης). Ποσοτικές μορφολογικές μελέτες 

έχουν καταγράψει υπερτροφία των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων (VSMCs) και 

αυξημένη έκφραση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), του 

αιμοπεταλιακού αυξητικού παράγοντα (PDGF), του κολλαγόνου IV, της ακτίνης και 

της ιντεγκρίνης-1. Πειραματικές μελέτες έχουν σαφώς καταγράψει ευοδωτική δράση 

της PTH στην παθογένεση της πάχυνσης του τοιχώματος των ενδομυοκαρδιακών 

αρτηριών. Αυτό συμβαδίζει με κλινικές μελέτες οι οποίες δείχνουν συσχέτιση των 

συγκεντρώσεων PTH με την καρδιακή νοσηρότητα και τον καρδιακό θάνατο στους 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ, αναστολείς ET-1, 

αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, υψηλές δόσεις βιταμίνης Ε ή μια δίαιτα με χαμηλό 

περιεχόμενο σε φωσφορικά ανέστειλαν την πάχυνση του τοιχώματος των 

ενδομυοκαρδιακών αρτηριών.  

Καρδιακά τριχοειδή  

Εκτός από την πάχυνση του τοιχώματος των ενδομυοκαρδιακών αρτηριδίων, η 

μείωση της πυκνότητας των τριχοειδών μπορεί να παρακωλύει τη μυοκαρδιακή 

παροχή μυοκαρδίου και οξυγόνου. Σε επίμυες SNX με μετρίου βαθμού νεφρική 

ανεπάρκεια μικρής ή μεγάλης διάρκειας, η πυκνότητα μήκους των καρδιακών 

τριχοειδών (δηλαδή το συνολικό μήκος όλων των τριχοειδών ανά μονάδα όγκου 

μυοκαρδίου) είναι μειωμένη σε σύγκριση με τους μάρτυρες (25%). Παρόμοια μείωση 

στη μυοκαρδιακή τριχοειδική παροχή δεν παρατηρήθηκε σε άλλα πειραματικά 

μοντέλα με συγκρίσιμη LVH. Επομένως, η αραίωση των τριχοειδών είναι ειδική για 

την ουραιμία και δεν αποτελεί μη ειδική συνέπεια της υπέρτασης ή της LVH. Η 

μείωση στην πυκνότητα των τριχοειδών οδηγεί σε αύξηση της διατριχοειδικής 

απόστασης (δηλαδή η απόσταση μεταξύ του κέντρου ενός μυοκυττάρου και του 

παρακείμενου τριχοειδούς) και αυτό μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την παροχή 
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αίματος και οξυγόνου στα καρδιομυοκύτταρα υπό συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων. 

Οι καταστάσεις αυτές καθιστούν το μυοκάρδιο πιο ευαίσθητο σε ισχαιμική βλάβη. 

Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν σε ουραιμικούς ασθενείς. Μειωμένη πυκνότητα 

μήκους των καρδιακών τριχοειδών έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια σε σύγκριση με ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση και μάρτυρες με 

φυσιολογική πίεση. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι σε LVH σε ουραιμικούς 

ασθενείς, η αύξηση των τριχοειδών δεν συμβαδίζει με την αύξηση των μυοκαρδιακών 

κυττάρων, προφανώς λόγω κάποιας εκλεκτικής αναστολής ή απουσίας διέγερσης της 

τριχοειδικής αγγειογένεσης.  

Στην πειραματική νεφρική ανεπάρκεια, η μείωση της καρδιακής τριχοειδικής παροχή, 

μπορεί να προληφθεί με συμπαθητικολυτικά φάρμακα, εκλεκτική και μη εκλεκτική 

αναστολή των υποδοχέων ET, καθώς και με αντιοξειδωτική θεραπεία με βιταμίνη Ε.  

ΔΙΑΜΥΟΚΑΡΔΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΝΩΣΗ  

Πριν από δύο αιώνες, οι Debove και Letulle ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ανέφεραν ότι “η 

ανάπτυξη ινώδους ιστού μεταξύ των μυϊκών ινών της αριστερής κοιλίας είναι συχνή 

στη νόσο του Bright". 

Επιλεκτική αύξηση του μεσομυοκυτταρικού ινώδους ιστού περιγράφηκε για πρώτη 

φορά από τους Rossle και Pirani τη δεκαετία του 1940s. Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώθηκε αργότερα σε βραχείας και μακράς διάρκειας πειραματική νεφρική 

ανεπάρκεια και σε ουραιμικούς ασθενείς (6). Επιλεκτική αύξηση των καρδιακών 

διάμεσων κυττάρων και του όγκου του πυρήνα, αλλά όχι του όγκου των 

ενδοθηλιακών κυττάρων διαπιστώθηκε σε συνδυασμό με δομικά σημεία κυτταρικής 

ενεργοποίησης. 

Η διαταραχή αυτή δεν παρατηρήθηκε σε πειραματικά μοντέλα γενετικής και 

νεφραγγειακής υπέρτασης ή σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση, κάτι που υποδηλώνει 
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ότι το συγκεκριμένο εύρημα είναι ειδικό για την ουραιμία. Η διάμεση ίνωση 

μπορούσε να προληφθεί με αναστολείς ΜΕΑ, αναστολείς υποδοχέων της ET-1, 

αντιοξειδωτική θεραπεία με βιταμίνη E και με δίαιτα πτωχή σε φωσφορικά.  

Η μυοκαρδιακή ίνωση έχει σημαντικές λειτουργικές συνέπειες. Η παρεμβολή των 

ινών κολλαγόνου μεταξύ των μυοκαρδιακών κυττάρων και των τριχοειδών μπορεί να 

συμβάλει στη μυοκαρδιακή ισχαιμία προκαλώντας μετατόπιση των τριχοειδών, 

αύξηση της διατριχοειδικής απόστασης διάχυσης, μείωση της μυοκαρδιακής 

ευενδοτότητας, αλλαγή στη σχέση φόρτισης-τάσης και ηλεκτρική αστάθεια λόγω 

ευόδωσης αρρυθμιών επανεισόδου. Οι τελευταίες πιστεύεται ότι οφείλονται σε 

κατακερματισμό και τοπική καθυστέρηση του μετώπου του δυναμικού ενεργείας από 

τις παρεμβαλλόμενες κολλαγόνες ίνες, με αποτέλεσμα τη διασπορά της ανερέθιστης 

κατάστασης και την ευόδωση ταχυκαρδίας επανεισόδου. Αυτό μπορεί να εξηγήσει 

γιατί, σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση, η καρδιακή ίνωση είναι γνωστό ότι 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακού αρρυθμιακού θανάτου.  

 

Μεταβολές στα αγγεία της περιφέρειας 

Εκτός από τις μεταβολές στις καρδιακές αρτηρίες, οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

εμφανίζουν πάχυνση των ελαστικού τύπου (αορτή, καρωτίδες) και μυϊκού τύπου 

περιφερικών αρτηριών και φλεβών (7). Η αύξηση του πάχους του τοιχώματος της 

αορτής οφείλεται κυρίως σε υπερπλασία των VSMCs, αλλά και σε αύξηση του 

εξωκυττάριου στρώματος με συνοδό μείωση και διαταραχή της αρχιτεκτονικής των 

ελαστικών ινών (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1. Μεταβολές στο τοίχωμα της αορτής επίμυος μερικώς νεφρεκτομηθέντα 

(άνω) και σε control (κάτω). (προσφορά κ. Ι Μπολέτη) 
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Αυξημένο πάχος του έσω χιτώνα της καρωτίδας και σχετικές διαταραχές της 

αγγειακής λειτουργίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια αναδείχθηκαν από τους 

Barenbrock και συν (8). Πρόσφατα, οι Shoji και συν (9) ανέφεραν ότι αυξημένο 

πάχος του έσω χιτώνα των καρωτίδων υφίσταται ήδη σε νεφροπαθείς προ της 

έναρξης αιμοκάθαρσης, υποστηρίζοντας την αντίληψη ότι οι αρτηριακές διαταραχές 

(καθώς και οι καρδιακές) δεν οφείλονται στη θεραπεία της αιμοκάθαρσης, αλλά στην 

ίδια τη νεφρική ανεπάρκεια ή τις σχετιζόμενες δευτεροπαθείς διαταραχές.  

Η ερώτηση σχετικά με το αν η αθηροσκλήρωση στους ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια είναι πιο συχνή ή πιο επιθετική σε σύγκριση με αντίστοιχα άτομα του 

γενικού πληθυσμού αποτελεί θέμα έντονης συζήτησης από τη δημοσίευση των 

Lindner και συν. (10), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η αθηροσκλήρωση επιταχύνεται 

στην ουραιμία. Πολλές κλινικές και, ιδιαίτερα νεκροτομικές μελέτες επιβεβαίωσαν 

τον υψηλό επιπολασμό καρδιακής και αγγειακής ασβέστωσης σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια και ιδιαίτερα στους διαβητικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (11, 12). 

Σε μια εργασία τους, οι Oh και συν. (13) έδειξαν ότι αθηροσκλήρωση υπάρχει ακόμα 

και σε πολύ νέους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Σε μια νεκροτομική μελέτη, 

συγκρίθηκε η σύνθεση και το μέγεθος της πλάκας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

και σε μη νεφροπαθείς ασθενείς. Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια παρουσίαζαν 

πιο σοβαρές βλάβες και σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό βλαβών STARY τύπου VII, 

δηλαδή ασβεστοποιημένων πλακών (5). Χρησιμοποιώντας ακτινογραφική ανάλυση 

περίθλασης, επιβεβαιώθηκε η εναπόθεση υδροξυαπατίτη σε αυτές τις ασβεστωμένες 

πλάκες, μια παρατήρηση με πιθανές προεκτάσεις στην κλινική ρύθμιση των επιπέδων 

Ca και P. Εκτός από την αυξημένη ασβέστωση των αθηροσκληρωτικών πλακών, οι 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια εμφάνιζαν έντονη ασβέστωση του μέσου χιτώνα, 

ιδιαίτερα της αορτής.  
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Αυτό επιβεβαιώνει προηγούμενες παρατηρήσεις των Ibels και συν. (14), οι οποίοι 

ανέφεραν ασβέστωση του έσω ελαστικού χιτώνα, του στρώματος και των ελαστικών 

ινών σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια (ESRF). Σε άρθρο τους, οι 

London και συν (15, 16) έδειξαν ότι η ανελαστικότητα της αορτής συνιστά 

ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής θνησιμότητας στην ESRD και 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ασβέστωση του μέσου χιτώνα.  

Ο σχηματισμός αυτών των μικροασβεστώσεων μπορεί να ευνοηθεί από τις ανωτέρω 

μεταβολές στην ποσότητα και την αρχιτεκτονική των ελαστικών ινών, καθώς και από 

τις διαταραχές στο μεταβολισμό των Ca, P και της PTH. Εκτός από τις δομικές 

μεταβολές τους μυοκαρδίου και την αθηροσκλήρωση των καρδιακών και 

εξωκαρδιακών ελαστικών και μυϊκών αρτηριών και φλεβών, υπάρχουν πλέον 

πειστικά πειραματικά και κλινικά στοιχεία για την παρουσία επιταχυνόμενης 

αθηρογένεσης στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.  

Η αθηρογένεση αρχίζει πολύ πρώιμα και σχετίζεται με υψηλό ρυθμό 

ασβεστοποίησης, υποδεικνύοντας έναν πιθανό παθοφυσιολογικό ρόλο μη κλασικών 

παραγόντων κινδύνου, όπως η υπερφωσφαταιμία και ο υπερπαραθυρεοειδισμός (17). 

Οι βελτιώσεις στην κλινική αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου θα 

μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του υψηλού φορτίου καρδιαγγειακής 

νοσηρότητας και θνησιμότητας στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.  
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E. Μικροαγγειακή νόσος στην ουραιμία 

 

Είναι γνωστό από καιρό ότι η αθηροσκλήρωση, ιδιαίτερα οι πλάκες των 

επικαρδιακών στεφανιαίων αρτηριών, είναι συχνότερες σε ασθενείς με χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια από ό,τι σε μη ουραιμικούς ασθενείς.  Ωστόσο, μόλις πρόσφατα 

αναγνωρίστηκε και αναλύθηκε η μεταστενωτική αναδιαμόρφωση των καρδιακών 

αρτηριών καθώς οι ανωμαλίες των αρτηριδίων και των τριχοειδών στο μυοκάρδιο 

ουραιμικών πειραματοζώων και ασθενών.  

Οι βλάβες αυτές είναι ενδεχομένως ανεξάρτητες από τις μεταβολές της αρτηριακής 

πίεσης και αποτελούν πιθανώς σημαντική αιτία μειωμένης ανοχής στην ισχαιμία και 

καρδιακής δυσλειτουργίας (ανεπάρκεια αντλίας, αρρυθμία), προδιαθέτοντας έτσι σε 

καρδιακό θάνατο. Πρόσφατες γνώσεις σχετικές με την αγγειογένεση, ιδιαίτερα την 

προσαρμοστική αγγειογένεση σε απάντηση στην υποξία, ενδέχεται να προσφέρουν 

νέες προσεγγίσεις στην κατανόηση και διαχείριση της καρδιακής μικροαγγειοπάθειας 

στη νεφρική ανεπάρκεια.  

Από την αρχική δημοσίευση των Lindner και συν., (1) υψηλή συχνότητα 

εμφράγματος του μυοκαρδίου και υψηλή καρδιακή θνησιμότητα έχουν 

επανειλημμένα καταγραφεί σε ουραιμικούς ασθενείς. Είναι γνωστό ότι μόνο 20–30% 

των καρδιακών θανάτων στους νεφροπαθείς οφείλονται σε έμφραγμα του 

μυοκαρδίου. Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς με αγγειογραφικά αποδεδειγμένη στένωση 

στις στεφανιαίες αρτηρίες η αγγειακή αντιδραστικότητα στα μη στενωτικά τμήματα 

της στεφανιαίας κυκλοφορίας είναι επίσης διαταραγμένη (2-7). Έτσι, οι Depre και 

συν. (7) διαπίστωσαν ότι η στεφανιαία εφεδρεία ροή ήταν διάχυτα μειωμένη στην 

καρδιά ασθενών με αγγειογραφικά επιβεβαιωμένη στένωση και διάφορες μελέτες 

κατέγραψαν μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία σε ασθενείς με το ονομαζόμενο 
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σύνδρομο X, δηλαδή ασθενείς με στηθάγχη, αλλά με βατές στεφανιαίες αρτηρίες. Οι 

μη στεφανιαίοι παράγοντες περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικές, π.χ. διαταραχή της 

αγγειοδιαστολής, όσο και δομικές διαταραχές στη μακρο- και μικροαγγειακή 

κυκλοφορία. Αυτές περιλαμβάνουν αυξημένη εξωαγγειακή αντίσταση λόγω της LVH 

και της διάμεσης ίνωσης, καθώς διαταραχή της δομής της μικροκυκλοφορίας 

(αρτηρίδια, τριχοειδή) (2-8).  

Η εργασία του Tony Raine έδειξε ότι, επιπλέον, ο καρδιακός μεταβολισμός είναι 

παθολογικός στην ουραιμία. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη διάσπαση του ATP υπό 

συνθήκες υποξίας, αλλά αυξημένες διαστολικές κυτταροπλασματικές συγκεντρώσεις 

ασβεστίου. Είναι γνωστό ότι επί υποξίας, καθώς και σε εξυποξικές συνθήκες το 

μεταβολικό υπόστρωμα της καρδιάς αλλάζει από τα λιπαρά οξέα στη γλυκόζη. 

Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι η καρδιακή νόσος στο νεφροπαθή είναι 

πολυπαραγοντική ως προς την παθογένεσή της (9-12).   

Σε αυτό το σημείο θα εστιαστούμε μόνο σε μια συγκεκριμένη πλευρά της καρδιακής 

νόσου στην ουραιμία, τη δομή των επικαρδιακών και μυοκαρδιακών αγγείων. Τα 

ευρήματα αυτά βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των ακόλουθων καταστάσεων: 

στηθάγχη σε νεφροπαθείς χωρίς στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, ανεπαρκής 

προσαρμογή της καρδιάς σε τοπική ισχαιμία, π.χ. μετά από έμφραγμα του 

μυοκαρδίου (ανέκδοτες πειραματικές παρατηρήσεις), αυξημένη ευαισθησία της 

καρδιάς στην υποξία η οποία προδιαθέτει σε αρρυθμίες και δομική βλάβη των 

μυοκαρδιακών κυττάρων (13).  

 Μορφολογικές μελέτες έχουν σαφώς καταγράψει υψηλό επιπολασμό στεφανιαίας 

αθηρωμάτωσης στους ουραιμικούς ασθενείς, πάχυνση του έσω χιτώνα και 

ασβέστωση του μέσου χιτώνα των νεφρικών και λαγονίων αρτηριών, καθώς και 

αυξημένο περιεχόμενο ασβεστίου στην αορτή. (4,14,15-18) 
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Σε μια πρόσφατη μελέτη, αναλύθηκαν τα στεφανιαία αγγεία 27 ασθενών με νεφρική 

νόσο τελικού σταδίου και μαρτύρων μη νεφροπαθών αντίστοιχων ως προς την ηλικία 

και το φύλο (19). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 το πάχος του έσω χιτώνα παρουσίαζε 

τάση να είναι μεγαλύτερο (158±38 µm έναντι 142±31 µm) στους νεφροπαθείς, αν και 

η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Αντίθετα, το πάχος του μέσου χιτώνα των 

στεφανιαίων αρτηριών ήταν σημαντικά μεγαλύτερο (187±53 µm έναντι 135±29 µm).  

 

Εικόνα 1. Πάχος του έσω και του μέσου χιτώνα σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

και σε μη νεφροπαθείς μάρτυρες ισοδύναμους ως προ την ηλικία και το φύλο.  

(προσαρμοσμένη με άδεια από Schwarz U, Buzello M, Ritz E, et al.) 
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Παρόλο που η επιφάνεια των πλακών ήταν συγκρίσιμη στους νεφρικούς ασθενείς και 

τους μάρτυρες, ο υπολειπόμενος αυλός ήταν σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς 

με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Επιπλέον, οι έντονα ασβεστωμένες πλάκες (τύπου 

VII κατά Stary (20)) ήταν σημαντικά συχνότερες στους ουραιμικούς ασθενείς (18/27 

έναντι 5/27).  

Η τελευταία παρατήρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της πρόσφατης 

παρατήρησης των Block και συν. (21) ότι σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς η 

υπερφωσφαταιμία είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας και σε μια 

πιο πρόσφατη ανάλυση προγνωστικός δείκτης καρδιακού θανάτου. Φαίνεται 

επομένως ότι η υπερφωσφαταιμία είναι ένας νέος, ειδικός για την ουραιμία, 

παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο.  

Δεν έχει αποδειχθεί οριστικά αν η δράση των φωσφορικών διαμεσολαβείται από την 

παραθορμόνη (PTH) ή όχι. Ωστόσο, τα νεκροπτικά αυτά δεδομένα συμφωνούν με 

προηγούμενα ευρήματα σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς στους οποίους 

παρατηρήθηκε ταχέως εξελισσόμενη ασβέστωση των στεφανιαίων με χρήση ταχείας 

CT. Ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σε μη νεφροπαθείς ασθενείς τα φωσφορικά του 

ορού συσχετίζονται με το βαθμό ασβέστωσης των στεφανιαίων.  

Η σημαντική τάση των πλακών να ασβεστοποιούνται μπορεί επίσης να εξηγήσει την 

εξαιρετικά πτωχή αποτελεσματικότητα της διαδερμικής διαυλικής στεφανιαίας 

αγγειοπλαστικής (PTCA) στους ουραιμικούς ασθενείς, με το ποσοστό 

επαναστένωσης στο 1 έτος να φτάνει το 70% σε σύγκριση με 20% στο μη ουραιμικό 

πληθυσμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά ενδέχεται να βελτιωθούν στο μέλλον με 

την τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων προσθέσεων και τη σύγχρονη αντιαιμοπεταλιακή 

θεραπεία (22-27).   

Στο μέτρο που αυτό μπορεί να αναλυθεί σε έντονα ασβεστωμένες πλάκες, είναι 
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ενδιαφέρον ότι παρατηρείται διήθηση από μακροφάγα ενεργοποιημένα στις πλάκες 

(Εικόνα 2).  

 

Εικ. 2. Συσσώρευση CD68 θετικών μακροφάγων σε αθηροσκληρωτική πλάκα 

στεφανιαίας αρτηρίας ενός ουραιμικού ασθενή. Ανοσοϊστοχημεία, μεγέθυνση: x500. 

(προσαρμοσμένη με άδεια από Schwarz U, Buzello M, Ritz E, et al.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol15/issue10/images/large/ND71588.27.2.jpeg�


 65

Αυτό συμβαδίζει με την αντίληψη που προτάθηκε από τον Russel Ross (28) ότι η 

αθηροσκλήρωση είναι μια φλεγμονώδης διαδικασία. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τα 

αποτελέσματα πρόσφατων προοπτικών μελετών σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που 

δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις του ινωδογόνου και της CRP στον ορό είναι ισχυροί 

προγνωστικοί δείκτες καρδιακού θανάτου (29,31).  

Το αν η διαδικασία αυτή αρχίζει ή ενισχύεται από παράγοντες ειδικούς για την 

ουραιμία, π.χ. προϊόντα προχωρημένης οξείδωσης, προϊόντα προχωρημένης 

γλυκοζυλίωσης, ενεργοποιημένα συστατικά του συμπληρώματος κ.τ.λ. απαιτεί 

περαιτέρω μελέτες (32).  

Υπάρχει ομοφωνία ότι η ενδοθηλιακή βλάβη αποτελεί το κεντρικό γεγονός της 

αθηρογένεσης. Έχει, επομένως, ενδιαφέρον το ότι η εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο 

αγγειοδιαστολή των στεφανιαίων αρτηριών μετά από ενδοστεφανιαία έγχυση 

ακετυλοχολίνης, η οποία διαμεσολαβείται από το οξείδιο του αζώτου (NO), είναι 

διαταραγμένη σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.  Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν 

ότι στην ουραιμία υπάρχει γενικευμένη διαταραχή της διαμεσολαβούμενης από το 

ΝΟ αγγειοδιαστολής και μειωμένη παραγωγή ΝΟ σε ολόκληρο το σώμα πιθανώς 

λόγω κυκλοφορούντων αναστολέων της συνθάσης του ΝΟ (28-37).  

Επιπλέον, τόσο πειραματικές όσο και κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η σύνθεση και η 

απελευθέρωση ενδοθηλίνης-1, μιας άλλης αυτοκρινούς ουσίας του ενδοθηλίου, είναι 

επίσης διαταραγμένη στην ουραιμία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι υπό συνθήκες 

χαμηλής ροής υπάρχει έντονη υπερπλασία του έσω χιτώνα των αρτηριών σε 

υφολικώς νεφρεκτομηθέντες επίμυες. Το εύρημα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον 

επειδή υποστηρίζει τη θεωρία ότι μετά από σημαντικές στενώσεις των στεφανιαίων η 

χαμηλή ροή πυροδοτεί έντονη υπερπλασία του έσω χιτώνα (όπως δείχνουν και οι 

δικές μας νεκροτομικές ποιοτικές παρατηρήσεις σε ουραιμικούς ασθενείς). Στην 
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πειραματική μελέτη η υπερπλασία αυτή ανεστάλη από αποκλειστές των υποδοχέων 

της ενδοθηλίνης ειδικούς για τον υπότυπο υποδοχέα Α. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν 

ότι μετά από σημαντικές στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών δημιουργείται ένα 

είδος ‘δευτερογενούς στένωσης’. Αυτό μπορεί να σχετίζεται επίσης με την υπέρμετρη 

υπερπλασία των έσω χιτώνα στο σημείο της φλεβικής αναστόμωσης ενός 

δυσλειτουργούντος μοσχεύματος από PTFE (38-42).  

Η πάχυνση και αναδιαμόρφωση των μυοκαρδιακών αρτηριδίων είναι ένα γνωστό 

χαρακτηριστικό της ιδιοπαθούς υπέρτασης και του ζωικού της μοντέλου, τον επίμυ 

με αυτόματη υπέρταση (SHR). Οι ασθενείς με σύνδρομο Χ εμφανίζουν στηθάγχη 

στην άσκηση, χωρίς στενώσεις στη στεφανιογραφία (43-45). Στις ενδομυοκαρδιακές 

βιοψίες τέτοιων ασθενών, παρατηρείται πάχυνση των αρτηριδίων, αναστρέψιμη με τη 

χορήγηση αναστολέων ΜΕΑ.  

Στις νεκροτομικές παρατηρήσεις διαπιστώσαμε έντονη πάχυνση των αρτηριδίων στην 

καρδιά ουραιμικών ασθενών, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Η πάχυνση αυτή ήταν 

πιο έντονη από ό,τι σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Μελέτες σε υφολικώς 

νεφρεκτομηθέντες επίμυες επιβεβαίωσαν την πάχυνση των αρτηριδίων η οποία δεν 

μπορούσε να εξηγηθεί από την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αφού επέμενε και σε 

νεφρεκτομηθέντα πειραματόζωα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση λόγω χορήγησης 

αντιυπερτασικών παραγόντων (46). 

Ενώ στους επίμυες SHR η πάχυνση των αρτηριδίων είναι αποτέλεσμα υπερτροφίας 

και πολυπλοειδίας των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων, η τοιχωματική πάχυνση 

των μυοκαρδιακών αρτηριδίων σε υφολικώς νεφρεκτομηθέντα πειραματόζωα 

οφείλεται σε υπερπλασία και υπερτροφία.  

Κάποιες ενδείξεις για την παθογένεση της πάχυνσης του τοιχώματος των αρτηριδίων 

παρέχονται από μελέτες παρέμβασης. Σε επίμυες SHR η αρτηριδιακή πάχυνση 
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προλαμβάνεται ή αντιστρέφεται με τη χορήγηση αποκλειστών διαύλων ασβεστίου 

(47-50). Αντίθετα, οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ήταν αναποτελεσματικοί σε 

υφολικώς νεφρεκτομηθέντα πειραματόζωα, ενώ δύο άλλοι χειρισμοί, η χορήγηση 

αναστολέων ΜΕΑ και αποκλειστών των υποδοχέων ενδοθηλίνης, απέτρεψαν εν 

πολλοίς την πάχυνση των αρτηριδίων.  

Οι παρατηρήσεις αυτές στοιχειοθετούν έναν αιτιολογικό ρόλο του συστήματος 

ρενίνης-αγγειοτενσίνης και του ενδοθηλίου. Οι λειτουργικές επιπτώσεις της 

αρτηριδιακής πάχυνσης δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί. Σε ασθενείς με στένωση των 

στεφανιαίων αρτηριών έχει δειχθεί ότι η βασική στεφανιαία αιμάτωση δεν 

επηρεάζεται παρά μόνο από μεγάλες στενώσεις (51). Αντίθετα η στεφανιαία 

εφεδρεία, δηλαδή η αιμάτωση μετά από μέγιστη αγγειοδιαστολή με διπυριδαμόλη, 

μειώνεται σημαντικά. Είναι πιθανό, αν και ως τώρα αναπόδεικτο, ότι η αρτηριδιακή 

τοιχωματική πάχυνση μειώνει τη στεφανιαία εφεδρεία. Αυτό μπορεί να εξηγήσει την 

εμφάνιση στηθάγχης στο κλασικό σύνδρομο Χ (43)και στους νεφροπαθείς με 

στηθάγχη παρά την απουσία στενώσεων στα στεφανιαία (16).  

Σε επανειλημμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ότι η στεφανιαία εφεδρεία είναι 

μειωμένη στη νεφρική ανεπάρκεια. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Melin (52) παρατήρησε 

ότι προοδευτική μείωση της στεφανιαίας εφεδρείας παρατηρείται επίσης σε 

ηλικιωμένους και διατύπωσε την υπόθεση ότι η ουραιμία είναι μια κατάσταση 

επιταχυνόμενης γήρανσης (53-55).  

Διαταραχές των τριχοειδών  

Σε ιστούς οι οποίοι υπερτρέφονται, σχηματίζονται νέα τριχοειδή, με εκβλάστηση, 

διακλάδωση και δημιουργία περικυττάρων (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3. Μηχανισμοί αγγειογένεσης (ευγενική προσφορά G.Bakris)   

 

 

 

 

 

 

Η πυκνότητα των τριχοειδών στην καρδιά επίμυων SHR είναι μόνο ελαφρώς 

μειωμένη σε σύγκριση με τους επίμυες-μάρτυρες Wistar Kyoto. Αντίθετα, στην 

καρδιά υφολικώς νεφρεκτομηθέντων επίμυων παρατηρήσαμε αξιοσημείωτη και 

σημαντική μείωση της πυκνότητας μήκους των τριχοειδών (44,56) (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Μυοκαρδιακό τριχοειδικό δίκτυο σε υφολικώς νεφρεκτομηθέντα επίμυ (B) 

και σε χειρουργηθέντα επίμυ-μάρτυρα (A). Παρατηρήστε το σημαντικά μειωμένο 

αριθμό τριχοειδών στο μυοκάρδιο του υφολικώς νεφρεκτομηθέντα επίμυος (B). 

Τομές σεμιθίνης, μεγέθυνση: x1250 (ευγενική προσφορά G.Bakris).  
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Η πυκνότητα μήκους των τριχοειδών είναι το μήκος όλων των τριχοειδών που 

περιέχονται σε μια μονάδα όγκου καρδιακού ιστού. Επίσης, δεν παρατηρείται 

παρόμοια μείωση στην πυκνότητα μήκους των τριχοειδών σε επίμυες SHR και σε 

επίμυες με νεφραγγειακή υπέρταση (56,57). Πρόσφατα, τα πειραματικά αυτά 

δεδομένα επεκτάθηκαν δείχνοντας ότι η πυκνότητα μήκους των τριχοειδών ήταν 

επίσης μειωμένη στην αριστερή κοιλία αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σε σύγκριση με 

ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση και με φυσιολογικούς μάρτυρες. Τα ευρήματα αυτά 

υποδηλώνουν ότι όταν τα μυοκαρδιοκύτταρα υπερτρέφονται στην ουραιμία, η 

αύξηση των τριχοειδών δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη των μυοκαρδιακών 
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κυττάρων. Όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς σε άλλο σημείο, αυτό κατ' ανάγκην 

οδηγεί σε αύξηση της απόστασης διάχυσης του οξυγόνου, δηλαδή της απόστασης από 

το κέντρο του τριχοειδούς ως το κέντρο του μυοκαρδιοκυτττάρου(Εικόνα 4) (56,57). 

Είναι προφανές ότι υπό συνθήκες υποξίας ή ισχαιμίας η αυξημένη απόσταση 

διάχυσης του οξυγόνου θα εκθέσει το μυοκαρδιακό κύτταρο σε κίνδυνο υποξικής 

βλάβης. Η υποξία γίνεται αισθητή από ειδικά μόρια ανίχνευσης της υποξίας 

(HIF=παράγοντας επαγόμενος από την υποξία). Το κατά πόσον στην ουραιμία 

υφίσταται διαταραχή αυτής της διαδικασίας βρίσκεται υπό διερεύνηση.  

Και σε αυτήν την περίπτωση, η πυκνότητα μήκους των τριχοειδών επηρεάζεται από 

παρεμβάσεις, ιδιαίτερα από κεντρικούς αναστολείς του συμπαθητικού συστήματος 

και αποκλειστές των υποδοχέων ενδοθηλίνης τύπου Α (49,58). Είναι γνωστό ότι η 

ερυθροποιητίνη (Epo) είναι ένας αγγειογενετικός παράγοντας. Είναι πιθανό ότι οι 

χαμηλές συγκεντρώσεις ερυθροποιητίνης σε ουραιμικά πειραματόζωα μπορούν να 

συμβάλουν στην ανεπάρκεια του τριχοειδικού δικτύου (59). 

 Μπορεί να τεθεί το ερώτημα αν η ανεπάρκεια του τριχοειδικού δικτύου είναι ειδική 

για την καρδιά ή αποτελεί γενικευμένο χαρακτηριστικό της νεφρικής ανεπάρκειας. 

Μειωμένη τριχοειδική πυκνότητα έχει ωστόσο παρατηρηθεί στο δέρμα 

αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Όμως το εύρημα αυτό είναι δύσκολο να ερμηνευθεί, 

λόγω πολλών συγχυτικών παραγόντων (60,61). 

 Ποια είναι η πιθανή λειτουργική σημασία της διαταραχής των τριχοειδών στην 

καρδιά; Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η ανώμαλη τριχοειδική γένεση σε ποντίκια 

με έλλειψη VEGF164 και VEGF188 προκαλεί ισχαιμική καρδιοπάθεια. Όπως 

αναφέρεται από τους Isner και συν.  'η μυοκαρδιακή ισχαιμία μπορεί να οδηγήσει σε 

συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, παρά την απουσία αρτηριακής απόφραξης.... Το 

αόρατο στη στεφανιογραφία ενδομυοκαρδιακό αγγειακό δίκτυο είναι πιθανό να 
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αποτελεί το σημείο εντόπισης της νόσου και (ας ελπίσουμε) της θεραπείας'. Η 

πρόταση αυτή υπογραμμίζει επίσης την πιθανή κλινική σημασία της διαταραχής της 

μικροκυκλοφορίας στη νεφρική ανεπάρκεια. Η αναγνώριση του ότι ο σχηματισμός 

νέων αγγείων, δηλαδή η αγγειογένεση, είναι ένας πιθανός στόχος θεραπευτικής 

παρέμβασης έχει οδηγήσει πρόσφατα σε μερικώς τουλάχιστον επιτυχείς προσπάθειες 

διαμόλυνσης με VEGF κυττάρων της καρδιάς και περιφερικών μυών μη ουραιμικών 

πειραματοζώων ή ασθενείς με στεφανιαία και περιφερική αρτηριακή νόσο, 

αντίστοιχα. Αυτό οδήγησε σε παροδική βελτίωση της ιστικής αιμάτωσης (62). Σε 

αυτό το υπόβαθρο, οι μικροαγγειακές διαταραχές είναι σημαντικότερες από αθώα 

ακαδημαϊκά ευρήματα και μπορούν να αποτελέσουν μια προοπτική θεραπευτικής 

παρέμβασης στο απώτερο μέλλον (62,63).  

 

Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί των διαταραχών της αγγειογένεσης  

 

Τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στοιχειοθετούν μια παθολογική αγγειακή 

αναδιαμόρφωση στη νεφρική ανεπάρκεια (68-70). Η ανάπτυξη νέων αγγείων 

συντελείται ως απάντηση σε ερεθίσματα, όπως η υποξία και η αυξημένη τοιχωματική 

τάση (71-73) (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Διέγερση της αγγειογένεσης (ευγενική προσφορά G.Bakris). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στο έμβρυο η ονομαζόμενη αγγειογένεση (vasculogenesis) συντελείται με τη 

διαφοροποίηση πολυδύναμων αιμαγγειοβλαστών σε αγγειοβλάστες και στη συνέχεια 

σε ενδοθηλιακά κύτταρα. Αυτά επιστρατεύουν βοηθητικά κύτταρα, δηλαδή 

περικύτταρα στα τριχοειδή και μυϊκά κύτταρα στις αρτηρίες. Στη συνέχεια 

σχηματίζουν ώριμα αγγεία μετά από εκβλάστηση, διακλάδωση και διαφοροποίηση. 

Στον ανεπτυγμένο οργανισμό, ο σχηματισμός νέων αγγείων, η ονομαζόμενη 

αγγειογένεση, πιστεύεται ότι γίνεται μόνο από προϋπάρχοντα αγγεία, αν και έχουν 

αναγνωριστεί και κυκλοφορούντα πρόδρομα κύτταρα ενδοθηλιακών κυττάρων 

ανάλογα με τους αιμαγγειοβλάστες (74).  

Η λεπτή διαδικασία της αγγειογένεσης αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol15/issue10/images/large/ND71588.27.5.jpeg�
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θετικών και αρνητικών ρυθμιστών. Οι αρνητικοί ρυθμιστές, δηλαδή οι αναστολείς 

της αγγειογένεσης, αποτελούν αυτήν τη στιγμή αντικείμενο έντονης διερεύνησης 

λόγω της προοπτικής χρήσης τους για την αναστολή της ανάπτυξης των όγκων, μέσω 

αναστολής του σχηματισμού νεοαγγείων και αποστέρησης του όγκου από την 

αιμάτωσή του.  

Οι αρνητικοί αυτοί ρυθμιστές, ονομαζόμενοι αγγειοστατίνες, προέρχονται από 

υψηλού μοριακού βάρους πρόδρομα μόρια, όπως το πλασμινογόνο, το κολλαγόνο 

XVIII και την καλρετικουλίνη. Οι αγγειοστατίνες είναι ουσίες με σχετικά χαμηλό 

μοριακό βάρος (75-78). Το κατά πόσον είναι αυξημένες στη νεφρική ανεπάρκεια με 

αποτέλεσμα να αναστέλλουν την αγγειογένεση είναι υπό διερεύνηση.  

Η αγγειογένεση είναι απαραίτητο να πυροδοτείται από ερεθίσματα όπως φαίνεται 

σχηματικά στην Εικόνα 5.  

Γνωστά ερεθίσματα είναι τα πεπτίδια ενδοθηλίνη-1 και αγγειοτενσίνη ΙΙ, καθώς και ο 

επαγόμενος από την υποξία παράγοντας HIF-1, προκαλούν προς τα άνω ρύθμιση του 

αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), ο οποίος υπάρχει σε αρκετές 

ισομορφές. Έχει, επομένως, ενδιαφέρον το ότι μια ανοσοϊστοχημική μελέτη έδειξε 

αυξημένη έκφραση του VEGF στα λεία μυϊκά κύτταρα των ενδομυοκαρδιακών 

αρτηριδίων (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Αυξημένη έκφραση VEGF mRNA (A, με μη ραδιενεργό in situ υβριδισμό) 

και πρωτεΐνης (B, με ανοσοϊστοχημεία) σε λεία μυϊκά κύτταρα ενδομυοκαρδιακών 

αρτηριδίων υφολικώς νεφρεκτομηθέντων επιμύων. Μεγεθύνσεις: x450. 

(προσαρμοσμένη με άδεια από Schwarz U, Buzello M, Ritz E, et al.) (βλέπε επόμενη  

σελίδα) 
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Το εύρημα αυτό δεν αντανακλά μη ειδική πρόσληψη του κυκλοφορούντος VEGF, 

αφού διαπιστώθηκαν επίσης αυξημένα επίπεδα VEGF mRNA. Η διαπίστωση 

αυξημένης έκφρασης του παράγοντα αυτού που διεγείρει την αγγειακή ανάπτυξη σε 

επίπεδο mRNA και πρωτεΐνης προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της μειωμένης γένεσης 

τριχοειδών. Το αν αυτό υποδηλώνει κάποιο είδος αντίστασης στον VEGF στο 

επίπεδο του υποδοχέα ή μετά από αυτόν βρίσκεται υπό διερεύνηση.  

Ένας άλλος γνωστός ρυθμιστής του σχηματισμού νέων τριχοειδών στην καρδιά, 

ιδιαίτερα ως απάντηση σε αυξημένη τοιχωματική τάση, είναι ο βασικός ινοβλαστικός 

αυξητικός παράγοντας (bFGF). Παρατηρήσεις σε ποντίκια με έλλειψη του bFGF 

δείχνουν διαταραχή της τριχοειδογένεσης, κάτι που πιθανώς υποδηλώνει ότι και η 

εμβρυϊκή τριχοειδογένεση εξαρτάται από τον bFGF και όχι μόνο η τριχοειδογένεση 

ως απάντηση σε αυξημένες απαιτήσεις, όπως πιστευόταν ως τώρα (80-81).  

Η αγγειοτενσίνη ΙΙ και η ενδοθηλίνη-1 είναι γνωστοί παράγοντες οι οποίοι προάγουν 

τη νεοαγγειογένεση. Αυτό έχει δειχθεί τόσο σε καλλιέργειες όσο και σε in vivo 

μελέτες (82-85). Στα πλαίσια αυτά έχει ενδιαφέρον ότι οι μελέτες καταγράφουν 

αυξημένη τοπική παραγωγή ρενίνης/αγγειοτενσίνης II από τη μια πλευρά και 

ενδοθηλίνης-1 από την άλλη, στην καρδιά ουραιμικών πειραματοζώων (58,86). Το 

τελευταίο απεικονίζεται στην Εικόνα 7 

 

 

Εικόνα 7. Αυξημένη έκφραση mRNA ενδοθηλίνης-1 στην καρδιά υφολικώς 

νεφρεκτομηθέντος πειραματοζώου (B) σε σύγκριση με τη φυσιολογική εικόνα σε 

χειρουργηθέν πειραματόζωο - μάρτυρα (A). Μεγέθυνση: x180 (προσαρμοσμένη με 

άδεια από Schwarz U, Buzello M, Ritz E, et al.) (βλέπε επόμενη σελίδα) 
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Οι νεφρολόγοι γνωρίζουν ότι τα ποσοστά επιβίωσης σήμερα στους 

αιμοκαθαιρόμενους είναι μη ικανοποιητικά. Τα ανωτέρω ευρήματα στη 

μικροκυκλοφορία της καρδιάς στην ουραιμία δεν είναι οριστικά. Ωστόσο, παρέχουν, 

τουλάχιστον, μια νέα προσέγγιση στην κατανόηση και αντιμετώπιση της καρδιακής 

ισχαιμίας στη νεφρική ανεπάρκεια. 
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Ζ. Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας στη νεφρική νόσο 

 

Από φυσιολογικής άποψης, η υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας είναι πρωτευόντως 

μια διαδικασία προσαρμοστικής αναδιαμόρφωσης, η οποία αντισταθμίζει την αύξηση 

του έργου της καρδιάς με σκοπό την ελαχιστοποίηση της τοιχωματικής τάσης της 

κοιλίας. Δύο διαφορετικά πρότυπα προσαρμογής μπορούν να αναπτυχθούν ανάλογα 

με τον τύπο της επιβαλλόμενης φόρτισης .  

Η υπερφόρτιση σε πίεση, για παράδειγμα, από υπέρταση ή αορτική στένωση, απαιτεί 

την ανάπτυξη μεγαλύτερων ενδοκοιλοτικών πιέσεων κατά την κοιλιακή συστολή. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη διάταξη των συσταλτών πρωτεϊνικών 

μονάδων. Συγκριτικά, το πάχος του τοιχώματος αυξάνεται ενώ η εσωτερική 

διάμετρος της κοιλότητας μειώνεται. Η συγκεντρική υπερτροφία, όπως είναι γνωστή 

αυτή η διαδικασία, οδηγεί σε μειωμένη διαστολική ευενδοτότητα και μπορεί να θέσει 

το μυοκάρδιο σε κίνδυνο ισχαιμίας, ακόμη και απουσία στεφανιαίας νόσου. 

 Σε καταστάσεις υπερφόρτισης σε όγκο, όπως η αναιμία ή η αορτική ανεπάρκεια, η 

επιμήκυνση των συσταλτικών μονάδων οδηγεί σε μια φυσιολογικώς χρήσιμη αύξηση 

του συστολικού όγκου παλμού, σύμφωνα με το νόμο του Starling.  

Χωρίς αντιρρόπηση, η κατάσταση αυτή διάτασης της αριστερής κοιλίας οδηγεί σε 

αυξημένη τοιχωματική τάση, μια κατάσταση η οποία είναι γνωστό ότι αυξάνει τις 

απαιτήσεις σε οξυγόνο και την εξάντληση των μυοκυττάρων. Σύμφωνα με το νόμο 

του Laplace, η τοιχωματική τάση μιας κοίλης σφαίρας είναι ευθέως ανάλογη με την 

ακτίνα και την πίεση και αντιστρόφως ανάλογη με το πάχος του τοιχώματός της. 

Έτσι, σε καταστάσεις διάτασης της αριστερής κοιλίας, η πάχυνση του τοιχώματος και 

η αριστερή κοιλιακή υπερτροφία είναι χρήσιμες δευτερογενείς προσαρμογές οι οποίες 

τείνουν να μειώσουν την τοιχωματική τάση. Οι υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί 
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αυτών των διαδικασιών αποκαλύπτονται σταδιακά. Λεπτές μεταβολές στις 

σηματοδοτικές διαδικασίες μπορούν αν οδηγήσουν από τη φυσιολογική προσαρμογή 

στην παθολογική δυσπροσαρμογή. Με τη συνεχή υπερφόρτιση σε πίεση και όγκο, η 

απόπτωση των καρδιακών μυοκυττάρων επιταχύνεται. Επιπλέον, επιταχύνεται και η 

ίνωση. Η υπερτροφία, η απόπτωση και η ίνωση επηρεάζονται από συστηματικούς και 

γενετικούς παράγοντες, ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες και κυτταροκίνες, όπως 

ενδοθηλίνη 1, αγγειοτενσίνη Ι, ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας και παράγοντας 

νέκρωσης των όγκων. Η ισορροπία αυτών των παραγόντων και των ενδοκυττάριων 

σηματοδοτικών μηχανισμών μπορεί να διαταράξει την ισορροπία μεταξύ 

υπερτροφίας, απόπτωσης και ίνωσης (1). 

 Πειραματικές μελέτες, ιδιαίτερα η πρωτοποριακή εργασία της ομάδας της 

Χαϊδελβέργης, έχουν σημαντικά προωθήσει την κατανόηση της μορφολογίας και της 

παθογένεσης της ουραιμικής μυοκαρδιοπάθειας. Τα κύρια μορφολογικά 

χαρακτηριστικά είναι το αυξημένο μέγεθος της καρδιάς, η διάμεση ίνωση, η πάχυνση 

των ενδομυοκαρδιακών αρτηριδίων, και η μείωση της πυκνότητας μήκους των 

τριχοειδών, με αποτέλεσμα μείωση της αναλογίας των τροφοδοτούντων τριχοειδών 

στο μυοκάρδιο (2).  

Σε αυτά τα μοντέλα, η ουραιμική μυοκαρδιοπάθεια είναι κατά κύριο λόγο μια 

"μεταβολική" κατάσταση, με μικρή ή καμία σχέση με κλασικές αιμοδυναμικές 

καταστάσεις όπως η υπέρταση και η αναιμία. Η παραθορμόνη είναι ένας ευοδωτικός 

παράγοντας αυτών των μεταβολών, οι οποίες φαίνεται ότι μπορούν να προληφθούν 

με χρήση αναστολέων του ΜΕΑ, κεντρικών αναστολέων του συμπαθητικού και 

ανταγωνιστών της ενδοθηλίνης (3-5). Ο υπερπαραθυρεοειδισμός, μέσω της 

επίδρασής του στο μεταβολισμό του ασβεστίου, είναι γνωστό ότι οδηγεί σε αύξηση 

του ενδομυοκυτταρικού ασβεστίου, σε βιονεργητικές διαταραχές και σε σχετική 
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ισχαιμία (6). Η βραδυκινίνη μπορεί επίσης να συμβάλει στην αποτρεπτική δράση των 

αναστολέων ΜΕΑ (7). Ανοσοϊστολογικές μελέτες σηματοδοτικών παραγόντων 

δείχνουν ότι ο ρυθμός απόπτωσης επιταχύνεται κατά την ανάπτυξη ουραιμικής 

μυοκαρδιοπάθειας (8). 

Η αριστερή κοιλιακή υπερτροφία είναι μια ιστολογική οντότητα. Μυοκαρδιακή 

βιοψία σπάνια εκτελείται, οπότε στην πράξη σπανίως είναι δυνατό να αποδειχθεί η 

παρουσία δυσπροσαρμοστικών ιστοπαθολογικών χαρακτηριστικών, ειδικά ίνωσης. 

Εναλλακτικά, στηριζόμαστε σε μετρήσεις του μεγέθους, της γεωμετρίας και της 

λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας. Η ηχοκαρδιογραφία είναι μια μη επεμβατική 

διαγνωστική τεχνική και παρέχει μια ακριβή εκτίμηση καθεμιάς από αυτές τις 

παραμέτρους. Για κάθε παράμετρο υπάρχουν ανώτερες τεχνικές, αλλά δεν 

χρησιμοποιούνται σε βάση ρουτίνας, λόγω κόστους, διαθεσιμότητας ή επειδή είναι 

επεμβατικές. Έτσι, ο μαγνητικός συντονισμός φαίνεται ότι είναι ανώτερη τεχνική για 

την εκτίμηση της μάζας της αριστερής κοιλίας και τον όγκο της κοιλότητας σε 

ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο (ESRD) (9). Ομοίως, η καρδιακή 

λειτουργία μετράται καλύτερα με επεμβατικές τεχνικές. Στην πράξη, η υπερηχο- 

καρδιογραφία είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο συνολικής εκτίμησης της καρδιάς, 

εξαιρετικά κατάλληλο για διαμήκεις ερευνητικές μελέτες.  

Η αριστερή κοιλιακή μάζα υπολογίζεται με βάση την υπόθεση ότι η κοιλία είναι ένα 

κοίλο σφαιροειδές. Στο γενικό πληθυσμό, η αριστερή κοιλιακή μάζα αυξάνεται με 

την ηλικία, το άρρεν φύλο και το μέγεθος του σώματος. Για σκοπούς σύγκρισης, η 

αριστερή κοιλιακή μάζα συνήθως κανονικοποιείται ως προς κάποιο δείκτη 

σωματικού μεγέθους. Η ιδανική μέθοδος παραμένει θέμα συζήτησης. Ωστόσο, η 

κανονικοποίηση ως προς την επιφάνεια σώματος είναι οι συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Στους υγιείς ενήλικες της μελέτης Framingham, τα 
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ανώτερα φυσιολογικά όρια είναι 131 g/m2 για τους άρρενες και 100 g/m2 για τις 

γυναίκες (10). Ο υπολογιζόμενος δείκτης μάζας αυξάνεται με την αύξηση του 

εξωκυττάριου όγκου ύδατος. Έχει εκτιμηθεί ότι σε κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης ο 

υπολογιζόμενος δείκτης μάζας μειώνεται κατά περίπου 26 g/m2, ως αποτέλεσμα της 

απομάκρυνσης υγρού (11). Συνέπεια αυτού είναι η ανάγκη να εκτιμάται ο υπερηχο- 

καρδιογραφικός δείκτης μάζας λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του εξωκυττάριου 

ύδατος στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Πολλές πρόσφατα ολοκληρωθείσες ή 

συνεχιζόμενες μελέτες έχουν προσδιορίσει συμβατικά την ανάγκη να εξετάζονται οι 

ασθενείς εντός του ορίου του1 kg από το ξηρό βάρος, συνήθως αμέσως μετά την 

αιμοκάθαρση ή την επόμενη ημέρα (12).  

Μια κοινώς χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση το 

σχετικό πάχος τοιχώματος και την παρουσία αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας. Το 

σχετικό πάχος τοιχώματος υπολογίζεται ως (IVS + PWT)/(IVS + PWT + EDD), όπου 

IVS το πάχος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, PWT το πάχος του οπισθίου 

τοιχώματος και EDD η τελοδιαστολική διάμετρος της αριστερής κοιλίας. Το 

φυσιολογικό σχετικό πάχος τοιχώματος ορίζεται <0.45. Οι ασθενείς χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1A.  

 

 

 

 

Εικόνα 1. (A) Σύστημα ταξινόμησης των Koren και συν., το οποίο έχει προγνωστική 

αξία στην ιδιοπαθή υπέρταση. Το σχετικό πάχος τοιχώματος (RWT) υπολογίζεται ως 

(IVS + PWT)/(IVS + PWT + EDD), όπου IVS το πάχος του μεσοκοιλιακού 

διαφράγματος, PWT το πάχος του οπισθίου τοιχώματος και EDD η τελοδιαστολική 



 91

διάμετρος της αριστερής κοιλίας. (B) Σύστημα ταξινόμησης, το οποίο έχει 

προγνωστική αξία σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς  (ευγενική προσφορά του Gerard 

London) 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύστημα αυτό έχει δειχθεί ότι διαθέτει μακροπρόθεσμη προγνωστική αξία σε 

ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση, μια κατάσταση στην οποία η συγκεντρική αριστερή 

http://jasn.asnjournals.org/content/vol12/issue5/images/large/js0516722001.jpeg�
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κοιλιακή υπερτροφία είναι μια πολύ συχνότερη προσαρμογή από την κοιλιακή 

διάταση (13).  

Όπου υπάρχει αριστερή κοιλιακή διάταση, η απουσία υπερτροφίας είναι 

καταστροφική, αφού σημαίνει ότι μια κοιλία με λεπτά τοιχώματα λειτουργεί με 

υψηλή τοιχωματική τάση. Οι ασθενείς αυτοί ταξινομούνται ως φυσιολογικοί με αυτό 

το σύστημα, επειδή το σχετικό πάχος τοιχώματος είναι <0.45 και ο δείκτης μάζας 

αριστερής κοιλίας φυσιολογικός.  

Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, ένα σύστημα ταξινόμησης το οποίο εξαρτάται 

περισσότερο από τον όγκο της αριστερής κοιλίας έχει δειχθεί ότι διαθέτει ανώτερη 

διακριτική ικανότητα για πρόβλεψη εμφάνισης ισχαιμικής καρδιοπάθειας, καρδιακής 

ανεπάρκειας και θανάτου.  

Στο σύστημα αυτό, Εικόνα 1B, η πρόγνωση επιδεινώνεται, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2, ως εξής: φυσιολογική κοιλία (όγκος κοιλότητας < 90 ml/m2, χωρίς LVH), 

συγκεντρική LVH (όγκος κοιλότητας < 90 ml/m2, LVH), διάταση της LV (όγκος 

κοιλότητας > 90 ml/m2) και συστολική δυσλειτουργία (κλασματική βράχυνση < 

25%) (14).  

 

Εικόνα 2. (A) Φάσμα διαταραχών της αριστερής κοιλίας κατά την έναρξη της 

αιμοκάθαρσης. (B) Έκβαση προσαρμοσμένη για την ηλικία, το φύλο, την παρουσία 

σακχαρώδη διαβήτη, ανάλογα με τον τύπο των διαταραχών της αριστερής κοιλίας 

κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης. N, φυσιολογικό - CLVH, συγκεντρική αριστερή 

κοιλιακή υπερτροφία - LVD, αριστερή κοιλιακή διάταση - SDF, συστολική 

δυσλειτουργία - IHD, ισχαιμική καρδιοπάθεια - CHF, συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. (ευγενική προσφορά του Gerard London) (βλέπε επόμενη σελίδα)  
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Η αριστερή κοιλιακή υπερτροφία παρουσιάζει έναν επιπολασμό περίπου 40% στους 

ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος αυξάνεται στο 75% περίπου με την 

εμφάνιση ESRD. Τα ποσοστά καρδιαγγειακής θνησιμότητας στους ασθενείς με 

ESRD είναι υψηλά και έχουν εκτιμηθεί ότι είναι 100 ως 1000 φορές μεγαλύτερα από 

τα αναμενόμενα σε νέους ενήλικες (15-17).  

http://jasn.asnjournals.org/content/vol12/issue5/images/large/js0516722002.jpeg�
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Η καρδιακή ανεπάρκεια και η LVH είναι βασικές προγνωστικές παράμετροι. Κατά 

την προηγούμενη δεκαετία έγινε σαφές ότι η επιταχυνόμενη ανεπάρκεια της αντλίας 

μπορεί να είναι σημαντικότερο πρόβλημα από την επιταχυνόμενη αθηροσκλήρυνση, 

η οποία παραμένει σημείο διαφωνίας σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

 Η προοδευτική διάταση της αριστερής κοιλίας, η οποία σταδιακά γίνεται όλο και 

λιγότερο αναστρέψιμη, φαίνεται ότι είναι το συχνότερο μορφολογικό χαρακτηριστικό 

των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, η αύξηση των 

διαστάσεων της καρδιάς και η επηρεασμένη συστολική λειτουργία φάνηκε ότι 

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικής καρδιοπάθειας και καρδιακής 

ανεπάρκειας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, σε μια μακροχρόνια μελέτη κοόρτης σε 

ασθενείς που τίθενται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης.  

Επιπλέον, πτώση του δείκτη αριστερής κοιλιακής μάζας ή αύξηση της κλασματικής 

βράχυνσης κατά τον πρώτο χρόνο αιμοκάθαρσης σχετιζόταν με χαμηλότερη 

πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Πολλοί παράγοντες κινδύνου για την 

εμφάνιση αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας έχουν προταθεί για τους ασθενείς με 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κάποιοι από τους οποίους παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1. Παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι εγγενώς λιγότερο εύκολο να αναστραφούν 

παρουσιάζονται στην αριστερή στήλη και εκείνοι οι οποίοι επιδέχονται παρέμβασης 

στη δεξιά στήλη. Οι αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις επιδέχονται παρέμβασης, μια 

επιλογή η οποία σπάνια εφαρμόζεται επειδή αντιπροσωπεύουν μια γραμμή αγγειακής 

πρόσβασης ζωτική για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (18-21).  

 

Πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου για αριστερή κοιλιακή υπερτροφία σε ασθενείς με 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ευγενική προσφορά του Michel Safar) 
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Not Easily Reversible  Easily Reversible  
 

Older age Arteriovenous connections 

Diabetes mellitus Anemia 

Abnormally stiff large arteries Hypertension 

 Extracellular fluid volume expansion 

 Uremic internal milieu 

Abnormalities of calcium phosphate homeostasis  
  

 
 

Η αναιμία έχει συσχετιστεί με αριστερή κοιλιακή υπερτροφία στις περισσότερες 

υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες σε νεφροπαθείς. Οι περισσότερες αρχικές μελέτες 

πραγματοποιήθηκαν σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Μια από τις πρώτες μελέτες 

που έκαναν αυτήν την παρατήρηση ήταν των London και συν (18). 

Πραγματοποιήθηκαν ηχοκαρδιογραφήματα σε 57 επιλεγμένους νορμοτασικούς 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς σε σύγκριση με 40 υγιείς, αντίστοιχους ως προς το 

φύλο, την ηλικία και την ΑΠ. Η αύξηση των διαστάσεων της κοιλίας σχετιζόταν με 

το βαθμό της αναιμίας και τις αιμοδυναμικές επιπτώσεις της αρτηριοφλεβικής 

αναστόμωσης. Η μελέτη των Levin και συν. (15) έδειξε ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα 

σε μέτρια μείωση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, από μια βασική τιμή των 12.8 g/dl 

και σε αύξηση των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας σε ασθενής με νεφρική 

ανεπάρκεια σε πρώιμο στάδιο. Άλλη μελέτη έδειξε σαφή, αρνητική συσχέτιση 

ανάμεσα στα βασικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης και το μέγεθος της καρδιάς. Στη μελέτη 

αυτή, τα μηνιαία επίπεδα αιμοσφαιρίνης ήταν χαμηλότερα από τα προτεινόμενα από 

τις κατευθυντήριες οδηγίες, με μέση τιμή 8.8 g/dl (22). Η αναιμία σχετιζόταν 
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μακροπρόθεσμα με προοδευτική διάταση της αριστερής κοιλίας, νεοεμφανιζόμενη 

καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο στους ασθενείς αυτούς. Τα ευρήματα αυτά είναι 

συμβατά με αρκετές μελέτες οι οποίες υποδεικνύουν μια δοσοσεξαρτώμενη 

συσχέτιση ανάμεσα στη βαρύτητα της αναιμίας, τη θνητότητα και τα ποσοστά 

νοσηλείας αιμοκαθαιρόμενων ασθενών (23-26).  

Πολλές μελέτες θεραπευτικής παρέμβασης έδειξαν ότι η μερική διόρθωση της 

αναιμίας οδηγεί σε μείωση των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας, χωρίς να 

διορθώνει πλήρως την υπερτροφία και διάταση της αριστερής κοιλίας. Επιπλέον, η 

μερική διόρθωση της αναιμίας οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής, αύξηση της 

ικανότητας άσκησης και των γνωσιακών λειτουργιών (27-34). Τα αποτελέσματα μιας 

πλήρους διόρθωσης της αναιμίας της νεφρικής ανεπάρκειας είναι ένα εύλογο θέμα, 

δεδομένων των ανωτέρω ευρημάτων.  Αρκετές μελέτες εξέτασαν το θέμα αυτό, ενώ 

περισσότερες βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Η Μελέτη Φυσιολογικοποίησης του Αιματοκρίτη στις ΗΠΑ (United States 

Normalization of Hematocrit Trial) μελέτησε 1233 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με 

συμπτωματική ισχαιμική καρδιακή νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια. Το πρωτεύον 

τελικό σημείο ήταν είτε έμφραγμα του μυοκαρδίου είτε θάνατος. Σύμφωνα με τα όρια 

για το γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς αυτοί ήταν αναιμικοί για αρκετά χρόνια. Οι 

ασθενείς στην ομάδα με τον υψηλότερο αιματοκρίτη (42%) παρουσίαζαν τάση για 

υψηλότερη θνητότητα από εκείνους στην ομάδα με το χαμηλότερο αιματοκρίτη 

(30%) καθώς και υψηλότερη συχνότητα θρόμβωσης της αγγειακής γραμμής (35). Η 

μελέτη αυτή έδειξε ότι η όψιμη φυσιολογικοποίηση της αιμοσφαιρίνης δεν ήταν 

επωφελής σε χρόνια αναιμικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, οι οποίοι είχαν ήδη 

αναπτύξει μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.  

Η Καναδική Μελέτη Φυσιολογικοποίησης της Αιμοσφαιρίνης (Canadian 
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Normalization of Hemoglobin study) σύγκρινε επίσης την πλήρη με τη μερική 

διόρθωση των τιμών της αιμοσφαιρίνης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συνολικά 

146 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με ασυμπτωματική συγκεντρική αριστερή κοιλιακή 

υπερτροφία ή διάταση της αριστερής κοιλίας τυχαιοποιήθηκαν σε διατήρηση των 

επιπέδων αιμοσφαιρίνης στα 10 g/dl ή σε αύξησή τους στα 13.5 g/dl.  

Στην ομάδα της διάτασης της αριστερής κοιλίας, οι μεταβολές του όγκου της 

κοιλότητας ήταν ισότιμες και στις δύο ομάδες αιμοσφαιρίνης. Στην ομάδα της 

συγκεντρικής υπερτροφίας της LV, οι μεταβολές του δείκτη μάζας της αριστερής 

κοιλίας ήταν όμοιες. Ωστόσο, οι ασθενείς της ομάδας υψηλότερου στόχου 

αιμοσφαιρίνης είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν διάταση της αριστερής 

κοιλίας (12). 

 Επίσης παρουσίαζαν μικρότερα ποσοστά κατάθλιψης, κόπωσης και καλύτερες 

κοινωνικές σχέσεις. Δεν υπήρξε αύξηση στο ποσοστό απώλειας της αγγειακής 

πρόσβασης για την αιμοκάθαρση. Είναι πιθανό ότι οι μεταβολές της αριστερής 

κοιλίας που παρατηρήθηκαν στους ουραιμικούς ασθενείς να είναι εγγενώς 

περισσότερο επιδεκτικές στην πρόληψη από ό,τι στη θεραπεία.  

Τα δεδομένα εναντίον της πτώσης των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης κάτω από τα 11 

ως 12 g/dl είναι πειστικά. Η φυσιολογικοποίηση της αιμοσφαιρίνης είναι πολύ πιθανό 

να σχετίζεται με βελτιωμένη ποιότητα ζωής και σωματική απόδοση, αλλά η ασφάλεια 

και το κόστος αυτής της προσέγγισης και η επίδρασή της στην καρδιαγγειακή έκβαση 

παραμένουν ανοικτά θέματα, όπως και τα αποτελέσματα της πρώιμης ή της όψιμης 

παρέμβασης. Οι συνεχιζόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες είναι πιθανό να φωτίσουν το 

θέμα αυτό την επόμενη πενταετία.  

Η υπέρταση, η οποία συνοδεύει πάντοτε τη νεφρική ανεπάρκεια και μπορεί να 

προκληθεί εν μέρει από την «έκπτυξη» του εξωκυττάριου όγκου, την ενεργοποίηση 
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νευροορμονών, την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και τη σκλήρυνση των μεγάλων 

αρτηριών, έχει δείξει ασταθείς συσχετίσεις με την θνητότητα σε αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς. Οι περισσότερες πρόσφατες μελέτες έδειξαν τάση για μια αρνητική ή 

μηδενική συσχέτιση με τη θνητότητα.  

Υπάρχει σημαντική πιθανότητα αυτά τα αποτελέσματα να αποτελούν παράδειγμα 

αναστροφής της αιτιότητας σε έναν ήδη νοσούντα πληθυσμό, όπου η σχέση "ο 

παράγοντας κινδύνου οδηγεί σε νόσο" έχει εξελιχθεί σε "η νόσος τροποποιεί τον 

πρώην παράγοντα κινδύνου." Σε αντίθεση με τις ασταθείς συσχετίσεις με τη 

θνητότητα, η βιβλιογραφία σταθερά συσχετίζει την αριστερή κοιλιακή υπερτροφία με 

την αύξηση της ΑΠ, τόσο σε μελέτες τομής όσο και σε προοπτικές μελέτες τόσο στην 

πρώιμη νεφρική νόσο όσο και στην ESRD.  

Έτσι, στη μελέτη ασθενών με πρώιμη νεφρική ανεπάρκεια των Levin και συν. (15) τα 

αυξημένα επίπεδα συστολικής ΑΠ, ακόμα και σε επίπεδα κοντά στα συμβατικώς 

αποδεκτά ως φυσιολογικά, σχετίζονταν ανεξάρτητα με προοδευτική υπερτροφία της 

αριστερής κοιλίας σε χρονικό διάστημα 1 έτους (36).  Οι συσχετίσεις αυτές ήταν 

επίσης εμφανείς ακόμα και εντός του εύρους φυσιολογικών επιπέδων ΑΠ. Μια 

πρόσφατη μελέτη τομής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς δείχνει ότι οι τιμές ΑΠ από 

το Holter πιέσεως συσχετίζονται ακόμα στενότερα με τη βαρύτητα της αριστερής 

κοιλιακής υπερτροφίας (37). 

 Η μελέτη της ιδανικής προσέγγισης για τον έλεγχο της ΑΠ στους ασθενείς με 

νεφρική ανεπάρκεια έχει εν πολλοίς αγνοηθεί. Η μεταξύ των συνεδριών 

αιμοκάθαρσης αύξηση του σωματικού όγκου ύδατος σχετιζόταν με την υπερηχο- 

καρδιογραφική αριστερή κοιλιακή υπερτροφία στην κλασική μελέτη των London και 

συν. το 1987 (18).  

Η επίτευξη πραγματικά ξηρού βάρους φαίνεται ότι είναι επιθυμητή, όπως φαίνεται 
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από σειρές περιπτώσεων που δείχνουν ότι τα σχήματα εντατικής υπερδιήθησης 

μπορούν να οδηγήσουν σε υποστροφή της αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας και της 

συστολικής δυσλειτουργίας στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (38). Οι μελέτες 

δείχνουν ότι τα καθημερινά σχήματα αιμοκάθαρσης ενδέχεται να είναι ανώτερα των 

διαλειπόντων σε αυτόν τον τομέα (39,40).  

Στην πράξη, οι περισσότεροι ασθενείς με ESRD εξακολουθούν να λαμβάνουν 

αντιυπερτασικά φάρμακα. Πολύ λίγες μελέτες έχουν συγκρίνει την αποτελεσμα-  

τικότητα των διαφορετικών κατηγοριών φαρμάκων ως προς την υποστροφή της 

αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι οι αναστολείς ΜΕΑ 

μπορούν να οδηγήσουν σε υποστροφή της αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας με 

μηχανισμούς που εκτείνονται πέρα από τον έλεγχο της ΑΠ (41). Οι London και 

συν.(42) τυχαιοποίησαν μια ομάδα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με εμμένουσα 

υπέρταση σε περινδοπρίλη ή νιτρενδιπίνη σε μια μελέτη 1 έτους. Αν και 

επιτεύχθηκαν όμοιες μειώσεις των επιπέδων ΑΠ, η ομάδα των αναστολέων ΜΕΑ 

οδήγησε σε μεγαλύτερη υποστροφή της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας. Προς 

διερεύνηση παραμένει το κατά πόσον οι πολυμορφισμοί του γονιδίου του ΜΕΑ 

επηρεάζουν αυτήν τη διαδικασία στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (43).  

Μελέτες σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους δείχνουν ότι μόνο εν μέρει μπορεί να 

αποδοθεί σε γνωστούς παράγοντες η ουραιμική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτό δείχνει, 

εμμέσως, ότι το ουραιμικό εσωτερικό περιβάλλον έχει άμεση επίδραση στο μέγεθος, 

το σχήμα και τη λειτουργία της καρδιάς. Τα πειραματικά μοντέλα που αναφέρονται 

στη δεύτερη ενότητα του παρόντος άρθρου στηρίζουν ισχυρά αυτήν την υπόθεση. Τα 

καλύτερα κλινικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί ως σήμερα είναι έμμεσα - η 

παρατήρηση ότι η υπερτροφία, η διάταση και ιδίως η συστολική δυσλειτουργία της 

αριστερής κοιλίας βελτιώνονται μετά τη μεταμόσχευση νεφρού (44) και σε έντονη 
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αντίθεση με την προοδευτική επιδείνωση που παρατηρείται σε ασθενείς που 

παραμένουν υπό θεραπεία  αιμοκάθαρσης.  

Οι διαταραχές της ομοιόστασης του ασβεστίου και του φωσφόρου ενδέχεται να 

σχετίζονται με τις διαταραχές της αριστερής κοιλίας στους ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια. Σχετικά λίγες κλινικές μελέτες έχουν μελετήσει αυτά τα θέματα με 

επιστημονική αυστηρότητα, ενώ η επίδραση αυτών των παραμέτρων στην οστική 

λειτουργία έχει περιγραφεί πολύ σαφέστερα.  

Ο υπερπαραθυρεοειδισμός έχει συσχετιστεί με απρόσφορη αντιρροπιστική πάχυνση 

των τοιχωμάτων σε καταστάσεις διάτασης της αριστερής κοιλίας και έχει 

παρατηρηθεί ότι οι παράμετροι της αριστερής κοιλίας βελτιώνονται μετά από 

παραθυρεοειδεκτομή (18,45).  

Η εναπόθεση ασβεστίου στο μυοκάρδιο φαίνεται ότι είναι συνήθης στην ESRD (46).  

Η αναστρεψιμότητά της και η προγνωστική της σημασία είναι άγνωστες (47). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό γινόμενο Ca x P σχετίζεται με υψηλή 

θνητότητα στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Τα κλινικά αυτά ευρήματα, 

συνδυασμένα με κομψά και εκτενή πειραματικά δεδομένα σε ζώα, στηρίζουν την 

υπόθεση ότι η επιθετική μείωση της διάρκειας και του βαθμού έκθεσης σε ουραιμικές 

τοξίνες, σε υπερφωσφαταιμία και σε υπερπαραθυρεοειδισμό βελτιώνει την καρδιακή 

υγεία στη νεφρική ανεπάρκεια. 

 Η ακριβής συμβολή των παραδοσιακών και των ειδικών για την ουραιμία 

παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη αριστερής κοιλιακής δυσλειτουργίας στους 

νεφροπαθείς είναι προς διερεύνηση. Γνωρίζουμε από το 1836 ότι οι διαταραχές της 

αριστερής κοιλίας είναι εξαιρετικά συχνές στην ESRD. Η κατανόηση της σημασίας 

και της παθογένεσης αυτών των διαδικασιών επιταχύνθηκε την περασμένη δεκαετία. 

Η ανάπτυξη της βασικής έρευνας, καθώς και των μελετών παρατήρησης και 
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θεραπευτικής παρέμβασης είναι εκρηκτική και είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 

θεραπευτικές προόδους την επόμενη δεκαετία.   
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Η. Καρδιαγγειακές ασβεστώσεις σε ουραιμικούς ασθενείς: Κλινικές επιπτώσεις 

στην καρδιαγγειακή λειτουργία 

 

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την πρωτεύουσα αιτία θανάτου μεταξύ των ασθενών με 

νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) (1). Η αρτηριακή νόσος και η αριστερή κοιλιακή 

υπερτροφία (LVH) είναι δύο κύριοι παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για το υψηλό 

ποσοστό καρδιαγγειακής θνησιμότητας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (2).  

Αν και η αρτηριοπάθεια συχνά πιστεύεται ότι είναι συνώνυμη με τη στεφανιαία 

αθηροσκλήρυνση, η οποία είναι μια γνωστή υποκείμενη αιτία καρδιαγγειακής νόσου, οι 

αρτηριακές διαταραχές είναι στην πραγματικότητα πιο συχνές και, επιπλέον, 

περιλαμβάνουν ευρείες αγγειακές μεταβολές που συμβάλλουν στη σκλήρυνση των 

αρτηριών. Η τελευταία, αναφερόμενη ως "αρτηριοσκλήρυνση" συνεισφέρει στην 

αγγειακή αναδιαμόρφωση και στις επακόλουθες αιμοδυναμικές μεταβολές οι οποίες 

έχουν κλινικές επιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας στον πληθυσμό με ESRD.  

Η αθηροσκλήρυνση και η αρτηριοσκλήρυνση έχουν χαρακτηριστικές παθολογικές αιτίες 

και συνέπειες και συχνά απαντώνται μαζί στους ασθενείς με ESRD. Σε ασθενείς με 

ESRD, οι αγγειακές μεταβολές τυπικά αναπτύσσονται πρώιμα κατά την πορεία της 

νεφρικής ανεπάρκειας και εξελίσσονται παράλληλα με την επιδεινούμενη νεφρική 

λειτουργία. Οι αγγειακές μεταβολές και η αναδιαμόρφωση συντελούνται σε απάντηση 

στο αυξανόμενο αιμοδυναμικό φορτίο και στις χυμικές διαταραχές (χρόνια ουραιμία) 

που προκαλούνται από την εξελισσόμενη νεφροπάθεια.  

Η σχετιζόμενη με την ESRD αρτηριοπάθεια χαρακτηρίζεται από έντονη ασβέστωση του 

έσω και του μέσου χιτώνα. Η ασβέστωση έχει δειχθεί ότι επηρεάζει την αγγειακή 
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ελαστικότητα και τη θνητότητα. Η παρουσία ασβέστωσης στους ασθενείς με ESRD έχει 

συνδεθεί με αυξημένη σκληρότητα των μεγάλων, ελαστικού τύπου αρτηριών, όπως η 

αορτή και η κοινή καρωτίδα (3-5).  

Σε έναν πληθυσμό της μελέτης Framingham, η ασβέστωση της κοιλιακής αορτής στην 

πλάγια ακτινογραφία οσφυϊκής μοίρας ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης 

νοσηρότητας και θνησιμότητας (5). Η αρτηριακή ασβέστωση αυξάνεται με την ηλικία, 

τα επίπεδα ινωδογόνου και, κάτι που έχει σημασία στους ασθενείς με ESRD, με τη 

συνταγογραφούμενη δόση ασβεστούχων δεσμευτικών ουσιών των φωσφορικών και τη 

διάρκεια της αιμοκάθαρσης (3).  

Έχει υποτεθεί ότι οι θεραπείες που ελαττώνουν την ασβέστωση μπορούν να μειώσουν 

την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η αθηροσκλήρυνση αναφέρεται στη 

γνωστή διαδικασία του σχηματισμού πλακών ή αθηρωμάτων. Μπορεί να περιγραφεί ως 

μια φλεγμονώδης απάντηση στην οξειδωμένη LDL χοληστερόλη. Η διαδικασία 

σχηματισμού του αθηρώματος αρχίζει με τη συσσώρευση αφρωδών κυττάρων που 

περιέχουν λιπίδια (μακροφάγα) στον έσω χιτώνα των αγγείων και εξελίσσεται σε 

διαδοχικές δομές που διεισδύουν στο αγγειακό τοίχωμα και αποτελούνται από λιπίδια, 

λεία μυϊκά κύτταρα και ίνες κολλαγόνου (6).  

Η ασβέστωση είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας και γενικά αφορά τον έσω 

χιτώνα. Οι αθηροσκληρωτικές βλάβες έχουν διάσπαρτη κατανομή κατά μήκος της 

αρτηρίας και προκαλούν τοπικές στενώσεις και αποφράξεις. Επειδή η αιματική ροή στο 

αρτηριακό σύστημα εξαρτάται από τη διάμετρο ή από την επιφάνεια διατομής του 

αγγείου, οποιαδήποτε μείωση της διαμέτρου λόγω στένωσης μπορεί να οδηγήσει σε 

διαταραχή της ροής και ισχαιμία.   
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Η αρτηριοσκλήρυνση αναφέρεται στη σκλήρυνση των αρτηριών (ή των αρτηριδίων). 

Συσχετίζεται τυπικά με τη γήρανση και περιλαμβάνει ολόκληρο το αρτηριακό δένδρο, αν 

και προσβάλλει κυρίως τις ελαστικές αρτηρίες. Αντίθετα με την αθηροσκλήρυνση, η 

αρτηριοσκλήρυνση περιλαμβάνει πάχυνση τόσο του έσω όσο και του μέσου χιτώνα. 

Στην ESRD, η αρτηριοσκλήρυνση μπορεί να υφίσταται απουσία σημαντικής 

αθηροσκληρυντικής νόσου (7,8). 

 Η αρτηριοσκλήρυνση που σχετίζεται με την αγγειακή υπερτροφία χαρακτηρίζεται από 

αυξημένο πάχος τοιχώματος, αύξηση του αυλού και αύξηση του μήκους των αρτηριών, 

που συνολικά ονομάζονται αγγειακή αναδιαμόρφωση. Ως αποτέλεσμα της 

αναδιαμόρφωσης, η λειτουργία "αντλίας" των αρτηριών διαταράσσεται, με αποτέλεσμα 

να έχουν μειωμένη δυνατότητα να εξομαλύνουν την κατά ώσεις ροή από τη διαλείπουσα 

κοιλιακή εξώθηση (9). Η αποδοτικότητα της λειτουργίας αντλίας καθορίζεται από τις 

γλοιοελαστικές ιδιότητες των αρτηριακών τοιχωμάτων.  

Οι ιδιότητες αυτές περιγράφονται με τους όρους ευενδοτότητα, διατασιμότητα ή 

σκληρότητα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, περίπου 40% του όγκου παλμού κατευθύνεται 

άμεσα στην περιφερική κυκλοφορία κατά τη συστολή και το υπόλοιπο παραμένει στις 

μεγάλης χωρητικότητας κεντρικές αρτηρίες, όπως η αορτή, διατείνοντας τα τοιχώματά 

τους ώστε να αποθηκευτεί ο πρόσθετος όγκος και ενέργεια (9). Κατά τη διαστολή, η 

αποθηκευμένη ενέργεια επαναφέρει την αορτή και το υπολειπόμενο αίμα ρέει στην 

περιφερική κυκλοφορία. Έτσι, η διαλείπουσα ροή από την αριστερή κοιλία εξομαλύνεται 

στα περιφερικά αγγεία.  

Όταν μειώνεται η αρτηριακή διατασιμότητα, όπως επί αυξημένης ασβέστωσης ή 

αναδιαμόρφωσης, μεγαλύτερο μέρος του όγκου παλμού προωθείται στην περιφέρεια 
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κατά τη συστολή, αυξάνοντας το μέγεθος του αρτηριακού σφυγμικού κύματος και το 

εύρος της συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ). Αντίστροφα, η διαστολική ΑΠ (ΔΑΠ) μειώνεται. Η 

μείωση της ΔΑΠ είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η σκληρότητα των μεγάλων αρτηριών. 

Επειδή η ΔΑΠ είναι η κινητήρια δύναμη της στεφανιαίας ροής, η μείωση της ΔΑΠ 

οδηγεί σε διαταραχή της στεφανιαίας άρδευσης.  

Η ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται το αρτηριακό σφυγμικό κύμα από την καρδιά 

(σφυγμικό κύμα κοιλιακής εξώθησης) ονομάζεται ταχύτητα σφυγμικού κύματος (PWV). 

Η PWV αυξάνεται με την αρτηριακή σκλήρυνση. Επειδή το κύμα πίεσης μπορεί να 

αντανακλάται ή να επιστρέφει σε οποιοδήποτε σημείο δομικής ή γεωμετρικής 

ασυνέχειας, η σκλήρυνση των αρτηριών μπορεί να προκαλέσει μια πρώιμη επιστροφή 

αντανακλώμενων κυμάτων από την περιφέρεια προς την αορτή και την αριστερή 

κοιλία—η οποία τώρα μπορεί να συμβαίνει κατά τη συστολή και όχι κατά τη διαστολή—

αυξάνοντας περαιτέρω το μέγεθος του σφυγμικού κύματος και κατά συνέπεια τη ΣΑΠ 

στις κεντρικές αρτηρίες και την αριστερή κοιλία. Έτσι, η συνολική ΑΠ και η πίεση 

σφυγμού αυξάνονται και η στεφανιαία ροή μειώνεται καθώς αυξάνεται η αγγειακή 

σκλήρυνση. Οι αιμοδυναμικές αυτές μεταβολές, μαζί με τις μεταβολικές αλλαγές της 

ουραιμίας, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο μεταφόρτιο της LV και σε LVH. Η 

υψηλότερη ΣΑΠ και πίεση σφυγμού, η χαμηλότερη ΔΑΠ και η LVH έχουν αναγνωριστεί 

ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας στο γενικό 

πληθυσμό (10-12). 

Η μακροαγγειακή νόσος που περιλαμβάνει την αθηροσκλήρυνση και την 

αρτηριοσκλήρυνση αναπτύσσεται ταχέως στους ουραιμικούς ασθενείς και  

πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη για την υψηλή επίπτωση ισχαιμικής καρδιακής νόσου, 
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LVH, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, αιφνιδίου θανάτου και αγγειακού 

εγκεφαλικού επεισοδίου σε αυτούς τους ασθενείς (13,14). Σημαντικά μεγαλύτερη 

επίπτωση αθηρωματικών πλακών της κοινής καρωτίδας αρτηρίας (CCA) έχει αναφερθεί 

στους ασθενείς με ESRD (15). Η πλειονότητα των πλακών αυτών έχει δειχθεί ότι είναι 

ασβεστωμένες πλάκες και όχι μαλακές ή μικτές (91.5% ασβεστωμένες έναντι 9% 

μαλακές/μικτές, P < 0.01) (15).  

Επιπλέον, η γεωμετρία της CCA σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με ESRD παρουσιάζει 

σημαντικά μεγαλύτερη διάμετρο (P < 0.001) και πάχος έσω χιτώνα (P < 0.001), 

ευρήματα συμβατά με αρτηριοσκληρωτική αναδιαμόρφωση (8,16). Η συστολική πίεση 

και η πίεση παλμού είναι αυξημένες στην ESRD (P < 0.001) (16). Μια εκτίμηση των 

ελαστικών ιδιοτήτων της CCA έδειξε ότι η διατασιμότητα του αγγειακού τοιχώματος 

ήταν σημαντικά μειωμένη και η τελοδιαστολική διάμετρος σημαντικά αυξημένη στους 

νεότερους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (36.3 ± 2 ετών) σε σύγκριση με συγκρίσιμους ως 

προς την ηλικία υγιείς μάρτυρες (17). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στη 

διατασιμότητα του αγγειακού τοιχώματος ή στη διάμετρό του σε πιο ηλικιωμένους (60.2 

± 2.3 ετών) αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (17). Στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς, οι 

μεταβολές που σχετίζονται με τη "φυσιολογική" γήρανση ενδέχεται να καλύπτουν  τις 

μεταβολές που οφείλονται στην ουραιμία.  

Η σχέση μεταξύ της γεωμετρίας της CCA και της καρδιακής υπερτροφίας έχει 

διερευνηθεί και διαπιστωθεί ότι είναι συμβατή με τις αιμοδυναμικές μεταβολές της 

αναδιαμόρφωσης και την παθογένεση της LVH. Οι ασθενείς με ESRD, σε σύγκριση με 

μάρτυρες, έχουν μεγαλύτερη διάμετρο της LV (P < 0.01), μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος 

και μάζα (P < 0.001), αυξημένη διάμετρο της CCA (P < 0.001), μεγαλύτερο πάχος έσω 
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χιτώνα της CCA (P < 0.001) και αυξημένο εμβαδόν διατομής του έσω-μέσου χιτώνα (P < 

0.001) (8). Σε ουραιμικούς ασθενείς, η αρτηριακή υπερτροφία σχετίζεται με μειωμένη 

διατασιμότητα της CCA (P < 0.001) και ευενδοτότητα (P < 0.05), αυξημένη ταχύτητα 

σφυγμικού κύματος καρωτίδας-μηριαίας αρτηρίας (P < 0.001), πρώιμη επιστροφή και 

μέγεθος των αντανακλάσεων των αρτηριακών κυμάτων (P < 0.001), ευρήματα συμβατά 

με τις μεταβολές που αναμένονται από τα λιγότερο ευένδοτα ή «σκληρυμένα» αγγεία (8). 

Από αιμοδυναμικής άποψης, αυξημένη πίεση παλμού έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με 

ESRD σε σύγκριση με μάρτυρες (P < 0.01).  

Έχει επίσης παρατηρηθεί μείωση του δείκτη υπενδοκάρδιας βιωσιμότητας (P < 0.001) η 

οποία είναι λογική εφόσον ληφθεί υπόψη η διαταραχή της στεφανιαίας άρδευσης (8). Η 

διάμετρος της CCA έχει συσχετιστεί με τη διάμετρο της LV (P < 0.01). Σημαντικές 

συσχετίσεις έχουν επίσης διαπιστωθεί ανάμεσα στο πάχος τοιχώματος της CCA ή του 

εμβαδού διατομής του έσω-μέσου χιτώνα και του πάχους τοιχώματος της LV και/ή της 

μάζας της LV (P < 0.01) (8). Στην πολυπαρα-γοντική ανάλυση, οι συσχετίσεις αυτές 

ήταν ανεξάρτητες από την ηλικία, το φύλο, την ΑΠ και την επιφάνεια σώματος.  

Έτσι, οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές στις μεγάλες αρτηρίες συμβάλλουν στην 

παθογένεση της LVH. Οι καρδιακές και αγγειακές προσαρμογές φαίνεται ότι 

συντελούνται παράλληλα στην ESRD. Είναι σαφές ότι οι δομικές αλλαγές στα αγγεία 

των ασθενών με ESRD έχουν πολλαπλές λειτουργικές και αιμοδυναμικές συνέπειες. 

Φαίνεται επίσης ότι η ασβέστωση και η απώλεια της ελαστικότητας επιδρούν στις 

μεταβολές των αγγείων.  

Η αγγειακή αναδιαμόρφωση, όπως προσδιορίζεται με βάση γεωμετρικές παραμέτρους, 

έχει δειχθεί ότι είναι ανάλογη της βαθμολογίας ασβέστωσης στους αιμοκαθαιρόμενους 
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ασθενείς (3). Ιστολογικά, οι αρτηρίες των ουραιμικών ασθενών εμφανίζουν ινώδη ή 

ινοελαστική πάχυνση του έσω χιτώνα, ασβέστωση του έσω ελαστικού πετάλου, της 

διάμεσης ουσίας του έσω χιτώνα και των ελαστικών ινών του μέσου χιτώνα, καθώς και 

διάσπαση και διαχωρισμό του έσω ελαστικού πετάλου, σημεία ενδεικτικά της 

επικράτησης της αρτηριακής ασβέστωσης στην ουραιμία, που αναδεικνύουν ιστολογικά 

την απώλεια ελαστικότητας στην ESRD (18).  

 Τόσο ο βαθμός της πάχυνσης του έσω χιτώνα, όσο και η εναπόθεση του ασβεστίου στις 

αρτηρίες διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται με τη διάρκεια της ουραιμίας στη μελέτη αυτή 

(18). Η εναπόθεση ασβεστίου στην αορτή διαπιστώθηκε επίσης ότι σχετίζεται με την 

ηλικία. Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης συμπέραναν ότι οι μεταβολές των αρτηριών 

στους ουραιμικούς ασθενείς αντιπροσωπεύουν πιθανώς μια επιτάχυνση της 

φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης.  

Μια άλλη μελέτη επιβεβαίωσε ότι η πυκνότητα της αρτηριακής ασβέστωσης αυξάνεται 

με την ηλικία, τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, τα επίπεδα ινωδογόνου και τη δόση των 

ασβεστιούχων δεσμευτικών των φωσφορικών ιόντων (19). Η βαθμολογία ασβέστωσης 

των στεφανιαίων, που μετράται με την υπολογιστική τομογραφία ακτίνας ηλεκτρονίων 

(EBT), έχει  δειχτεί ότι είναι ανάλογη της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου, όπως 

προσδιορίζεται με βάση το σπινθηροτομογράφημα εκπομπής φωτονίου (20) (Εικόνα 1). 

Στις πολυπαραγοντικές αναλύσεις, η πίεση παλμού, το κάπνισμα, η φωσφοραιμία,  

η ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, η διάρκεια της αιμοκάθαρσης και η παρουσία διαβήτη 

διαπιστώθηκαν ότι σχετίζονται ανεξάρτητα με τη βαθμολογία ασβέστωσης των 

στεφανιαίων (21).  
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Εικόνα 1. Επιπολασμός σημαντικής στεφανιαίας νόσου με βάση με το 

σπινθηροτομογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου (SPECT) και σύμφωνα με τη 

βαθμολογία ασβεστίου των στεφανιαίων στην υπολογιστική τομογραφία ακτίνας 

ηλεκτρονίων (προσαρμοσμένο με άδεια από He ZX, Hedrick TD, Pratt CM, Verani MS, 

Aquino V, Roberts R, Mahmarian JJ: Severity of coronary artery calcification by electron 

beam computed tomography predicts silent myocardial ischemia. Circulation 101: 244–

251, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Κλινικές συνέπειες της ασβέστωσης 

Η αγγειακή ασβέστωση μπορεί να εμφανιστεί ως "φυσιολογική" συνέπεια της γήρανσης. 

Σε ασθενείς με ESRD, συνιστά εκδήλωση έκτοπης ασβέστωσης και οφείλεται 
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τουλάχιστον εν μέρει στην υπερφωσφαταιμία στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (22). 

Αυτό που έχει κλινική σημασία είναι ότι η αορτική ασβέστωση είναι προγνωστικός 

δείκτης καρδιαγγειακής θνησιμότητας και η αγγειακή ασβέστωση, 

συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής αορτής, έχει αποδειχθεί ότι συνιστά ανεξάρτητο 

προγνωστικό δείκτη αγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας (4,23) (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2. Αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας σχετιζόμενος με την αρτηριακή ασβέστωση 

(προσαρμοσμένο με άδεια από  Blacher J, Guérin AP, Pannier B, Marchais SJ, London 

GM: Arterial calcifications, arterial stiffness, and cardiovascular risk in ESRD. 

Hypertension 38: 938–942, 2001). 

 

 

 

http://jasn.asnjournals.org/content/vol14/issue90004/images/large/3FF2.jpeg�


 117

 

Η βαρύτητα της ασβέστωσης, η οποία μετράται με την EBT, αποτελεί επίσης δείκτη 

πρόγνωσης για σιωπηλό έμφραγμα του μυοκαρδίου.  Ακόμα και σε ασυμπτωματικούς 

ασθενείς, η ασβέστωση των στεφανιαίων αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη 

καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας (20,24).  

Έτσι, οι αιμοδυναμικές και λειτουργικές μεταβολές που σχετίζονται με την αγγειακή 

ασβέστωση και αναδιαμόρφωση έχουν πραγματικές και σημαντικές συνέπειες οι οποίες 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα στους αιμοκαθαιρό- 

μενους ασθενείς. Οι ασθενείς με ασβέστωση του έσω χιτώνα έχουν χειρότερη πρόγνωση 

από εκείνους με ασβέστωση του μέσου χιτώνα (21). 

Τελικώς, η τυπική αγγειακή βλάβη στην ουραιμία περιλαμβάνει ασβεστώσεις και του 

μέσου και του έσω χιτώνα των αγγείων. Η έκταση των ασβεστώσεων και η παράλληλη 

μειωμένη ενδοτικότητα είναι ανεξάρτητοι παράγοντες θνητότητας και θνησιμότητας 

στους ουραιμικούς ασθενείς (23).  
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Θ. Μεταβολές της αριστερής κοιλίας στη νεφρική νόσο τελικού σταδίου 

 

Οι καρδιαγγειακές επιπλοκές αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου σε ασθενείς με 

νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD), ευθυνόμενες για το 40% των θανάτων σε 

αυτούς τους ασθενείς (1). Η ισχαιμική καρδιοπάθεια, η καρδιακή ανεπάρκεια και η 

μυοκαρδιοπάθεια είναι οι συχνότερες αιτίες καρδιακού θανάτου στην ESRD (2–5). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (LVH) είναι η συχνότερη 

καρδιακή διαταραχή στην ESRD και είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 

επιβίωσης (6).  

Η LVH είναι μία απάντηση προσαρμογής σε αυξημένο καρδιακό έργο και μπορεί να 

οφείλεται σε υπερφόρτιση σε όγκο και/ή πίεση (7). Το έργο που παράγει η καρδιά ανά 

συστολή (έργο παλμού) ισούται με τον όγκο παλμού πολλαπλασιαζόμενο με την πίεση 

στην αριστερή κοιλία (LV) (8). Ο όγκος παλμού εξαρτάται από την ενέργεια της 

σύσπασης των μυοκαρδιακών κυττάρων και από τη δύναμη που αντιτίθεται στην 

εξώθηση του αίματος (κοιλιακό μεταφόρτιο).  

Η ενέργεια της σύσπασης των μυοκαρδιακών κυττάρων εξαρτάται από το προφόρτιο 

(διάταση των μυοκυττάρων κατά τη διαστολή) και από τη συσπαστικότητα των 

μυοκυττάρων. Ο νόμος του Starling αναφέρει ότι, για δεδομένη συσπαστικότητα, η 

κοιλιακή απόδοση αυξάνεται σε σχέση με το προφόρτιο. Μεγαλύτερος όγκος παλμού 

μπορεί να προκύψει από αυξημένη πλήρωση της LV, είτε λόγω αυξημένης φλεβικής 

επιστροφής είτε λόγω αυξημένης κοιλιακής ευενδοτότητας, και από αυξημένη κοιλιακή 

συσπαστικότητα.  

 Το μεταφόρτιο, το οποίο καθορίζει την πίεση στην LV, εξαρτάται κυρίως από 

παράγοντες οι οποίοι αντιτίθενται στην εξώθηση της LV (δηλαδή αορτική αντίσταση). 
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Η αορτική αντίσταση εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: (i) Περιφερικές 

αντιστάσεις, που σχετίζονται με τον τόνο και τον αριθμό των αρτηριδίων και τη 

γλοιότητα του αίματος. Οι περιφερικές αντιστάσεις επιδρούν στη μέση αρτηριακή 

πίεση. Αντιπροσωπεύουν την αντίσταση σε μια σταθερή αιματική ροή (δηλαδή στην 

καρδιακή παροχή). (ii) Την σκληρότητα της αορτής και των μεγάλων αρτηριών, η 

οποία καθορίζει το μέγεθος τις πίεσης παλμού και τις μηχανικές ιδιότητες του 

αρτηριακού συστήματος. (iii) Τις αδρανειακές δυνάμεις, λόγω της μάζας του αίματος 

στο αρτηριακό δένδρο και την αριστερή κοιλία, που αυξάνουν αναλόγως των 

εσωτερικών διαστάσεων του αρτηριακού συστήματος (αδράνεια) (8,9).  

Η μυοκαρδιακή κατανάλωση οξυγόνου και ενέργειας αυξάνεται ανάλογα με το έργο 

παλμού. Για το ίδιο έργο παλμού, η δαπάνη ενέργειας αυξάνεται με την αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης, επειδή η λειτουργία της καρδιάς είναι πιο αποδοτική όταν μια 

αύξηση του έργου προέρχεται από αύξηση του όγκου παλμού, παρά όταν προέρχεται 

από αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με μεταβολές στην 

τοιχωματική τάση της LV κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου.  

Η σχέση μεταξύ της τοιχωματικής τάσης και της πίεσης επηρεάζεται από το μέγεθος 

της κοιλίας. Σύμφωνα με το νόμο του Laplace, η τοιχωματική τάση (σ) είναι ευθέως 

ανάλογη της ενδοκοιλιακής πίεσης (P) και της ακτίνας (r) και αντιστρόφως ανάλογη 

του πάχους του τοιχώματος της κοιλίας (h) σύμφωνα με τον τύπο σ=P-r/2h.  

Η αύξηση του πάχους του τοιχώματος, επομένως, μειώνει τη τάση που αναπτύσσεται 

κατά τη συστολή από κάθε μεμονωμένο μυοκύτταρο. Κατανέμοντας την τάση σε 

μεγαλύτερο αριθμό σαρκομερίων, η LVH μειώνει τη φόρτιση κάθε μεμονωμένης 

μυϊκής ίνας και ρυθμίζει την καρδιακή απόδοση και κατανάλωση οξυγόνου (7). Στην 

περίπτωση υπερφόρτισης σε όγκο και σε πίεση, τα ερεθίσματα για την ανάπτυξη LVH 

είναι η διάταση του μυοκαρδίου και η παραμόρφωση των κυττάρων (η οποία αυξάνει 
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την τοιχωματική διατατική φόρτιση).  

Η LVH συνήθως αναπτύσσεται με μια μορφή ειδική για το προκλητικό αίτιο της 

μηχανικής φόρτισης, υπερφόρτιση σε όγκο ή σε πίεση (Εικόνα 1) (10,11). 

 

Εικόνα 1. Μηχανισμοί ανάπτυξης LVH. (ευγενική προσφορά του Gerard London) 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μορφολογικές διαφορές ανάμεσα στην προκαλούμενη από υπερφόρτιση σε πίεση 

και σε όγκο LVH σχετίζονται με διαφορετικούς μυοκυτταρικούς φαινοτύπους και 

διαφορετική επαγωγή των mRNAs πεπτιδικών αυξητικών παραγόντων. (i) Η 

υπερφόρτιση σε πίεση οδηγεί σε παράλληλη προσθήκη νέων σαρκομερίων με αύξηση 

του πάχους του τοιχώματος της LV με φυσιολογική ακτίνα της κοιλότητας 

(συγκεντρική υπερτροφία). (ii) Η υπερφόρτιση σε όγκο οδηγεί κυρίως σε προσθήκη 

νέων σαρκομερίων σε σειρά και, δευτερευόντως, στην προσθήκη σαρκομερίων 
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παραλλήλως. Η προσθήκη νέων σαρκομερίων οδηγεί σε μεγέθυνση της κοιλότητας της 

LV, με αυξημένο πάχος τοιχώματος, απλώς αρκετό για να αντιρροπήσει την αυξημένη 

ακτίνα (έκκεντρη υπερτροφία) (7).  

Μη αιμοδυναμικοί (νευροορμονικοί) παράγοντες είναι επίσης σημαντικοί για την 

ανάπτυξη LVH (11). Οι μηχανικοί και οι νευροορμονικοί παράγοντες μπορούν 

ανεξάρτητα να ενεργοποιήσουν διαμεσολαβητές ενδοκυττάριων διαβιβαστών (όπως 

τασεοευαίσθητων μεμβρανικών διαύλων ιόντων και υποδοχέων), οδηγώντας σε 

αυξημένη δραστηριότητα δευτέρων αγγελιαφόρων και πρωτεϊνικών κινασών.  

Οι παράγοντες αυτοί ενισχύουν τη γονιδιακή έκφραση συσταλτών πρωτεϊνών, την 

επανέκφραση εμβρυϊκών πρωτεϊνών και την έκφραση πρωτο-ογκογονιδίων που 

κωδικοποιούν αυξητικούς παράγοντες και υποδοχείς αυτών (11,12). Γενικά, οι 

ενδογενείς αγγειοσυσπαστικοί παράγοντες δρουν ως επαγωγείς της αύξησης και οι 

ενδογενείς αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες ως αναστολείς της αύξησης.  

Σε υγιή άτομα, η καρδιακή υπερτροφία είναι μια επωφελής φυσιολογική διαδικασία η 

οποία συντελείται κατά την ανάπτυξη και ωρίμανση των παιδιών ή ως αποτέλεσμα 

έντονης σωματικής άσκησης. Το μέγεθος της κοιλότητας μεταβάλλεται σε αναλογία με 

το φορτίο και τις σωματικές διαστάσεις. Η ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά της 

καρδιακής υπερτροφίας επηρεάζονται από αρκετούς άλλους παράγοντες, όπως την 

ηλικία, το φύλο, τη φυλή και συνυπάρχουσες ή σχετιζόμενες νόσους (7). 

Σε συνθήκες παθολογικής υπερφόρτισης, η LVH έχει και επωφελή και αρνητικά 

αποτελέσματα. Η καρδιά ωφελείται αρχικά από μια φάση αντιρροπιστικής 

"προσαρμοστικής" υπερτροφίας, στην οποία διατηρείται η φυσιολογική συστολική 

λειτουργία. Ο αυξημένος αριθμός σαρκομερίων και το αυξημένο πάχος του κοιλιακού 

τοιχώματος αυξάνουν τη λειτουργική δυνατότητα της αριστερής κοιλίας διατηρώντας 

παράλληλα σταθερή την τοιχωματική τάση, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια. Ωστόσο, η 
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εμμένουσα υπερφόρτιση οδηγεί προοδευτικά σε μια "δυσπροσαρμοστική" 

υπερτροφική απάντηση χαρακτηριζόμενη από την επικράτηση των δυσμενών 

συνεπειών και την ανάπτυξη μυοκαρδιοπάθειας από υπερφόρτιση και καρδιακή 

ανεπάρκεια (13).  

Κατά τη διάρκεια αυτής της δυσπροσαρμοστικής φάσης, τα υπερφορτωμένα 

μυοκαρδιακά κύτταρα εμφανίζουν αυξημένο ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας. Υπάρχει 

ανισορροπία ανάμεσα στη δαπάνη και την παραγωγή ενέργειας, με αποτέλεσμα χρόνιο 

ενεργειακό έλλειμμα και θάνατο των μυοκυττάρων. Ο κυτταρικός θάνατος στην 

υπερφορτωμένη κοιλία αυξάνει περαιτέρω τη φόρτιση στα επιβιώνοντα μυοκύτταρα, 

δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο με προοδευτική καρδιοσκλήρυνση και καρδιακή 

ανεπάρκεια (14).  

Η παθογένεση του χρόνιου ενεργειακού ελλείμματος είναι σύνθετη και περιλαμβάνει 

διαταραχή της στεφανιαίας κυκλοφορίας και μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία (15,16). 

Αν και ο μυοκυτταρικός θάνατος μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη ενέργειας, υπάρχουν 

αυξανόμενα στοιχεία ότι στη μυοκαρδιοπάθεια συμβάλλει και μια παθολογική 

επαγωγή της έκφρασης πρωτο-ογκογονιδίων. Τα πρωτο-ογκογονίδια προάγουν και 

ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την κυτταρική διαφοροποίηση.  

Η ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και τη 

δραστηριότητα των καρδιακών ινοβλαστών, οδηγώντας σε μυοκαρδιακή ίνωση: μια 

ταχεία αύξηση στη σύνθεση κολλαγόνου και δυσανάλογη αύξηση του εξωκυττάριου 

στρώματος (17), η οποία προκαλεί διαστολική δυσλειτουργία. Η μυοκαρδιακή ίνωση 

είναι πιο εξεσημασμένη στην υπερφόρτιση με πίεση από ό,τι στην υπερφόρτιση με 

όγκο και ευνοείται από παράγοντες όπως η καθιστική ζωή, η ισχαιμία, οι 

κατεχολαμίνες, η αγγειοτενσίνη II και η αλδοστερόνη (17–19).  

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με παθολογική διαστολική δυσλειτουργία 
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στο υπερτροφικό μυοκάρδιο είναι καθυστερημένη χάλαση, η οποία οφείλεται σε 

βραδεία επαναπρόσληψη του ασβεστίου από το ενδοπλασματικό δίκτυο.  

Η παράταση της παραμονής του ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα αυξάνει τη διάρκεια 

του δυναμικού ενεργείας. Η παρατεταμένη μετεκπολωτική φάση συμβάλλει στην 

εμφάνιση αρρυθμιών, οι οποίες ευνοούνται επίσης από διαταραχές αγωγής 

σχετιζόμενες με την ίνωση και την υπερτροφία (20,21).  

Η LVH είναι συνήθης στους ασθενείς με ESRD (22,23) και εμφανίζεται νωρίς κατά 

την πορεία της χρόνιας νεφρικής νόσου. Σε μια προοπτική μελέτη, το 74% των 

ασθενών που άρχιζαν αιμοκάθαρση είχαν LVH και ο υψηλός δείκτης μάζας της LV 

ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης θανάτου μετά από δύο χρόνια θεραπείας (23). 

Η ταξινόμηση της LVH σε έκκεντρο και συγκεντρικό τύπο είναι ενίοτε δυσχερής σε 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, αφού οι κυκλικές μεταβολές στο εξωκυττάριο ύδωρ και 

την ηλεκτρολυτική ισορροπία σημαίνουν ότι δεν επιτυγχάνονται καταστάσεις σταθερής 

κατάστασης.  

Οι εσωτερικές διαστάσεις της αριστερής κοιλίας επηρεάζονται από τον ενδαγγειακό 

όγκο. Η μείωση του ενδαγγειακού όγκου κατά την αιμοκάθαρση μειώνει τη διάμετρο 

της LV και προκαλεί "οξείες" μεταβολές στο πάχος των τοιχωμάτων της LV 

(αυξάνοντας το λόγο τοιχώματος προς κοιλότητα) (24). Γενικά, ωστόσο, η αύξηση της 

μάζας της LV στους ασθενείς με ESRD οφείλεται σε μια ελαφρά αύξηση της 

τελοδιαστολικής διαμέτρου της LV και σε αυξημένο πάχος των τοιχωμάτων της και 

συνδυάζει στοιχεία έκκεντρης και συγκεντρικής υπερτροφίας (2,24).  

Αν και οι αιμοδυναμικοί παράγοντες δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως την 

παθογένεση της αυξημένης μάζας της LV, η LVH στην ESRD οφείλεται κυρίως σε μια 

χρόνια αύξηση του όγκου παλμού και του κατά λεπτό έργου της, που οφείλονται στο 

συνδυασμό υπερφόρτισης σε όγκο και πίεση (24). Επί απουσίας ενδογενούς καρδιακής 
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νόσου, η αύξηση των διαστάσεων της LV οφείλεται πιθανότατα στη χρόνια 

υπερφόρτιση σε όγκο/ροή και σχετίζεται με τρεις κύριους παράγοντες: αναιμία, 

παρουσία αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών και κατακράτηση νατρίου και ύδατος 

(24,25).  

Το ποσό του οξυγόνου (O2) που αποδίδεται σε ένα όργανο ή ιστό εξαρτάται από τρεις 

παραμέτρους: (i) αιμοδυναμικούς παράγοντες (δηλ. καρδιακή παροχή και κατανομή 

αυτής) (ii) τη δυνατότητα μεταφοράς O2 από το αίμα (δηλαδή το επίπεδο 

αιμοσφαιρίνης) (iii) την απόδοση O2 (δηλαδή την αρτηριοφλεβική διαφορά κορεσμού 

σε Ο2) (26). Όταν υπάρχει αναιμία, αιμοδυναμικοί και μη αιμοδυναμικοί μηχανισμοί 

προσπαθούν να αντισταθμίσουν τη μειωμένη απόδοση Ο2.  

Οι μη αιμοδυναμικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί έναντι της αναιμίας περιλαμβάνουν 

αυξημένη παραγωγή ερυθροποιητίνης και μετατόπιση της καμπύλης σύνδεσης 

αιμοσφαιρίνης-Ο2 προς τα δεξιά. Η μετατόπιση αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση 

O2 από τα ερυθροκύτταρα για κάθε τιμή μερικής πίεσης O2 (μείωση της συνάφειας της 

αιμοσφαιρίνης με το O2) (27). Η μειωμένη συνάφεια είναι κυρίως αποτέλεσμα των 

αυξημένων επιπέδων 2,3-διφωσφογλυκερικού οξέος, αν και άλλοι παράγοντες, όπως η 

αυξημένη θερμοκρασία ή το μειωμένο pH μπορεί επίσης να παίζουν κάποιο ρόλο.  

Σε συνθήκες ηρεμίας, η μειωμένη συνάφεια για το O2 μπορεί να αντισταθμίσει σε 

μεγάλο βαθμό το έλλειμμα αιμοσφαιρίνης, περιορίζοντας την επίδραση των 

αιμοδυναμικών παραγόντων (27). Σε επίπεδα αιμοσφαιρίνης < 10g/dl ή σε συνθήκες 

κόπωσης, οι μη αιμοδυναμικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν. 

 Η αντιρρόπηση της ιστικής υποξίας πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να επιτευχθεί με 

αιμοδυναμικούς μηχανισμούς (Εικόνα 2), με αποτέλεσμα αυξημένη καρδιακή παροχή 

και αιματική ροή.  
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Εικόνα 2. Αιμοδυναμικές μεταβολές που προκαλεί η αναιμία (ευγενική προσφορά 

του Robert Aubert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μηχανισμοί αιμοδυναμικής αντιρρόπησης στην ESRD είναι σύνθετοι και μπορεί να 

περιλαμβάνουν μείωση του μεταφόρτιου, αύξηση του προφόρτιου και αυξημένη 

δραστηριότητα του συμπαθητικού (Εικόνα 3) (29).  
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Εικόνα 3. Αλληλεπίδραση αριστεράς κοιλίας και αγγείων στην ESRD (προσαρμοσμένο 

μετά από άδεια από Koshigi Nishimura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Η μείωση του μεταφόρτιου οφείλεται σε μειωμένες αγγειακές αντιστάσεις, που με 

τη σειρά τους οφείλονται σε μείωση της γλοιότητας του αίματος και σε 

αρτηριοδιαστολή. Η μείωση της γλοιότητας του αίματος προκύπτει από τη μείωση του 

αριθμού των ερυθροκυττάρων και του αιματοκρίτη. Η αρτηριοδιαστολή προκύπτει από 

την αύξηση της διαμέτρου των αρτηριδίων, την επιστράτευση νέων αγγείων και τη 

δημιουργία παράπλευρη κυκλοφορίας (30,31). (ii) Η αύξηση του προφορτίου 

προκύπτει από αυξημένη φλεβική επιστροφή, λόγω μειωμένης αντίστασης. Η 

αντίσταση μειώνεται παράλληλα με τη μείωση του αιματοκρίτη και της γλοιότητας του 
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αίματος. Η αρτηριδιοδιαστολή επίσης διευκολύνει τη μετάδοση πίεσης από το 

αρτηριακό στο φλεβικό σύστημα, δημιουργώντας ευνοϊκή βαθμίδωση πίεσης για τη 

φλεβική επιστροφή. (iii) Η αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού μπορεί να 

προκαλέσει ενεργητική φλεβοσύσπαση, η οποία ευνοεί την καρδιακή πλήρωση. Αυτό 

οδηγεί σε αύξηση της καρδιακής απόδοσης λόγω αύξησης του προφορτίου (μέσω του 

μηχανισμού Frank–Starling) και ινότροπης δράσης (26,32,33).  

Η βαρύτητα των σχετιζόμενων με την αναιμία καρδιακών συμπτωμάτων εξαρτάται από 

την ταχύτητα εγκατάστασης της αναιμίας και από την παρουσία ή απουσία 

υποκείμενων καρδιαγγειακών διαταραχών. Οι ασθενείς χωρίς υποκείμενη καρδιακή 

νόσο έχουν λίγα καρδιακά συμπτώματα και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

εμφανίζεται μόνο σε βαριά αναιμία με επίπεδα αιμοσφαιρίνης <5g/dl 26.  

Ωστόσο, αν υπάρχει υποκείμενη καρδιακή νόσος, ειδικά στεφανιαία νόσος, η αναιμία 

συμβάλλει στην υψηλή επίπτωση καρδιαγγειακών διαταραχών. Στην οξεία ή βραχείας 

διάρκειας αναιμία, οι κλινικές και αιμοδυναμικές μεταβολές αναστρέφονται όταν τα 

επίπεδα αιμοσφαιρίνης επιστρέψουν στο κανονικό (26). Στη χρόνια αναιμία, ωστόσο, η 

παρατεταμένη υπερφόρτιση σε ροή/όγκο και το αυξημένο καρδιακό έργο οδηγούν σε 

προοδευτική αύξηση των διαστάσεων της καρδιάς και LVH (2,4,5,34). Η LVH 

εξελίσσεται παράλληλα με τις μεταβολές στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης (35). Η διόρθωση 

της αναιμίας με ερυθροποιητίνη-άλφα μπορεί να μειώσει την καρδιακή παροχή και την 

καρδιακή συχνότητα και να οδηγήσει σε μερική τουλάχιστον αναστροφή της LVΗ 

(36–39).  

Η δημιουργία αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων με σκοπό τη διατήρηση φλεβικής 

πρόσβασης για την αιμοκάθαρση είναι εν μέρει υπεύθυνη για τη διάταση της LV και 

την υπερδυναμική κατάσταση του κυκλοφορικού που παρατηρείται στους ασθενείς με 

ΕSRD. Η παρουσία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης μειώνει τις περιφερικές 
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αντιστάσεις και η αρτηριακή πίεση διατηρείται μέσω αύξησης της καρδιακής παροχής, 

μέσω αύξησης της καρδιακής συχνότητας και του όγκου παλμού (24). Μεγαλοκαρδία 

με καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής παροχής μπορεί επομένως να εμφανιστεί ως επιπλοκή 

των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων υψηλής ροής.  

Ωστόσο, συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη αποκλειστικά σε 

αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις είναι ασυνήθης (40). Οι μεταξύ των συνεδριών 

αιμοκάθαρσης μεταβολές του σωματικού βάρους συσχετίζονται ευθέως με τη μάζα της 

LV, καθώς και με τον όγκο παλμού, καθώς οι εσωτερικές διαστάσεις της LV, ο όγκος 

παλμού και η τελοδιαστολική πίεση σχετίζονται ευθέως με τον ενδαγγειακό όγκο (41).  

Η υπέρταση είναι μία από τις κύριες αιτίες LVH σε ασθενείς με ESRD και σχετίζεται 

στενότερα με τη συστολική πίεση ή την πίεση παλμού από ό,τι με τη διαστολική πίεση 

(24,42,43). Τα κλινικά χαρακτηριστικά της υπέρτασης εξαρτώνται από τους κύριους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή αντίσταση στη ροή. Οι αυξημένες 

περιφερικές αντιστάσεις χαρακτηρίζονται από αυξημένη μέση και διαστολική 

αρτηριακή πίεση, ενώ η αυξημένη αρτηριακή σκληρότητα χαρακτηρίζεται από 

αυξημένη συστολική πίεση και ευρεία πίεση παλμού, με φυσιολογική ή χαμηλή 

διαστολική πίεση (9).  

Οι περιφερικές αντιστάσεις, ωστόσο, είναι φυσιολογικές ή χαμηλότερες στη μη 

επιπλεγμένη ESRD, λόγω της παρουσίας αναιμίας και/ή αρτηριοφλεβικών 

αναστομώσεων. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η μέση αρτηριακή ή η διαστολική πίεση δε 

αντανακλούν σωστά την υπερφόρτιση σε πίεση και η LVH συσχετίζεται στενότερα με 

την αρτηριακή σκλήρυνση και την αυξημένη αδράνεια.  

Οι μεταβολές αυτές σχετίζονται με αναδιαμόρφωση του αρτηριακού δένδρου (διάταση 

και υπερτροφία των τοιχωμάτων) (44–47). Η αρτηριακή σκλήρυνση οδηγεί επίσης σε 

αυξημένο μεταφόρτιο της LV, με ανάπτυξη LVH και αυξημένες ανάγκες του 
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μυοκαρδίου σε οξυγόνο, καθώς και μεταβολές της στεφανιαίας αιμάτωσης και της 

υπενδοκάρδιας κατανομής της ροής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αναδιαμόρφωση των 

κεντρικών αρτηριών σχετίζεται με την αυξημένη αιματική ροή και ταχύτητα ροής, 

λόγω της κατάστασης αυξημένης παροχής και της χρόνιας υπερφόρτισης ροής, που 

αποτελούν χαρακτηριστικά της ESRD (24,44).  

Πειραματικές και κλινικές μελέτες δείχνουν ότι ποικίλοι πρόσθετοι παράγοντες 

επηρεάζουν την έκταση της μυοκαρδιακής ίνωσης και τις κλινικές εκδηλώσεις της 

LVH (Εικόνα 4) (48).  

 

 

Εικόνα 4. Ερεθίσματα υπερτροφίας του μυοκαρδίου (ευγενική προσφορά του 

Gerard London) 
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Η διάμεση μυοκαρδιακή ίνωση είναι πρωτεύον εύρημα στην ουραιμική καρδιά και 

είναι πιο εκσεσημασμένη στους ασθενείς με ESRD από ό,τι στους ασθενείς με 

παρόμοια μάζα LV με διαβήτη ή ιδιοπαθή υπέρταση. Αρκετοί παράγοντες είναι γνωστό 

ότι συμβάλλουν στη μυοκαρδιακή ίνωση στην ESRD, όπως η αγγειοτενσίνη ΙΙ, η 

παραθορμόνη, η ενδοθηλίνη, η αλδοστερόνη, η αυξημένη δραστηριότητα του 

συμπαθητικού και οι αυξημένες καταχολαμίνες στο πλάσμα (49–53).  

Μειωμένη συστολική λειτουργία παρατηρείται συχνά στους ασθενείς με ESRD και 

προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο ή με εμμένουσα και έντονη αιμοδυναμική υπερφόρτιση. 

Σε ασθενείς με ESRD χωρίς προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο, οι δείκτες συστολικής 

λειτουργίας είναι συνήθως φυσιολογικοί ή και ανώτεροι του φυσιολογικού. Αντίθετα, η 

διαστολική πλήρωση είναι γενικά διαταραγμένη σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς (24).  

Η διαταραχή της κοιλιακής πλήρωσης στην ESRD οφείλεται σε αυξημένη σκλήρυνση 

της LV λόγω ίνωσης και καθυστερημένης χάλασης (54,55). Η αυξημένη σκλήρυνση 

της LV χαρακτηρίζεται από έντονη επίδραση των μεταβολών του όγκου πλήρωσης της 

LV στην πίεση πλήρωσης. Μια μικρή αύξηση του όγκου μπορεί επομένως να 

προκαλέσει πνευμονική συμφόρηση, ενώ η μείωση του όγκου μπορεί να προκαλέσει 

μείωση της πίεσης πλήρωσης, οδηγώντας έτσι σε συστηματική υπόταση και 

αιμοδυναμική αστάθεια (56).  

Η LVH είναι συχνή σε ασθενείς με ESRD και αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 

κινδύνου. Η LVH στους ασθενείς με ESRD σχετίζεται κυρίως με τη χρόνια αύξηση του 

καρδιακού έργου. Απουσία ενδογενούς καρδιακής νόσου, η αύξηση αυτή του 

καρδιακού έργου οφείλεται κυρίως σε χρόνια υπερφόρτιση σε όγκο και/ή ροή λόγω της 

αναιμίας. Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, η χρόνια υπερφόρτιση σε όγκο και/ή 

ροή μπορεί να επιβαρύνεται από την παρουσία αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων και 
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από κατακράτηση νατρίου και ύδατος, επιδεινώνοντας την αύξηση των διαστάσεων της 

LV.  

Η υπέρταση είναι επίσης μια σημαντική αιτία LVH σε ασθενείς με ESRD.  

Αρχικά, η LVH είναι μια φυσιολογική απάντηση, η οποία επιτρέπει προσαρμογή της 

καρδιάς στις αυξημένες απαιτήσεις έργου, διατηρώντας μια ικανοποιητική τοιχωματική 

τάση και καρδιακή παροχή. Ωστόσο, καθώς περνά ο χρόνος, η LVH γίνεται 

δυσπροσαρμοστική, οδηγώντας τελικά στην ανάπτυξη μυοκαρδιοπάθειας από 

υπερφόρτιση και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (Εικόνα 5).  

 

 

Εικόνα 5.  Σχηματική χρονική αλληλουχία υπερφόρτισης της αριστεράς κοιλίας 

στην ESRD (ευγενική προσφορά  Jaap Groothoff) 
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Για τη βελτίωση της κλινικής έκβασης στην ESRD, είναι αναγκαία η πρόληψη της 

LVH και των επιπλοκών της, διορθώνοντας τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

υπερφόρτιση σε ροή και πίεση, συμπεριλαμβανομένης της αναιμίας.  
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Ι.  Γενικά παθοφυσιολογικά στοιχεία της κοιλιακής-αρτηριακής σκλήρυνσης  
 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτονται ορισμένα σύγχρονα παθοφυσιολογικά στοιχεία της 

κοιλιακής-αρτηριακής σκλήρυνσης η οποία έχει κεντρικό ρόλο στο αιμοδυναμικό 

μοντέλο αναδόμησης όχι μόνο της ουραιμίας αλλά και άλλων νοσημάτων όπως η 

καρδιακή ανεπάρκεια και η αρτηριακή υπέρταση. 

Η αύξηση του εύρους του αρτηριακού σφυγμού είναι συνήθης στους ηλικιωμένους και 

γενικά αντιπροσωπεύει μια εκδήλωση της αρτηριακής σκλήρυνσης. Πρόκειται για 

σημαντικό αιμοδυναμικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο. (1–3)  

Η παλμικότητα της αιματικής ροής και της αρτηριακής πίεσης είναι επίσης ενδογενή 

χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού συστήματος. Για παράδειγμα, κατά την αεροβική 

άσκηση, το μέγεθος του αρτηριακού σφυγμού μπορεί να αυξηθεί κατά 100% στις 

περιφερικές αρτηρίες και 50% στις κεντρικές αρτηρίες (Εικόνα 1A).(4) 

 

 

 

Εικόνα 1. A, Φυσιολογικά και παθολογικά αίτια υψηλής αρτηριακής πίεσης παλμού. 

Άνω πλαίσιο, Οι πιέσεις στην κερκιδική και σε κεντρική αρτηρία αυξάνονται με την 

αερόβια άσκηση σε νέο άτομο. Κάτω πλαίσιο, Η αρτηριακή πίεση παλμού αυξάνεται με 

τη γήρανση των αγγείων. B, Αυξημένη τελοσυστολική κοιλιακή σκλήρυνση (Ees) 

συνοδεύει την αρτηριακή σκλήρυνση με την ηλικία. Οι βρόχοι πίεσης-όγκου από νέο και 

ηλικιωμένο άτομο εμφανίζουν αυξήσεις στην Ees οι οποίες αντιστοιχούν σε αυξήσεις της 
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αρτηριακής φόρτισης, όπως φαίνεται από την αρτηριακή ελαστικότητα (Ea). C,  

Αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ολική αρτηριακή ευενδοτότητα και την κοιλιακή 

τελοσυστολική σκλήρυνση σε ανθρώπους. D, Αυξημένη ευαισθησία της συστολικής 

πίεσης στη φόρτιση λόγω της κοιλιακής-αρτηριακής σκλήρυνσης στον ηλικιωμένο.  

(ευγενική προσφορά του David A. Kass)  
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Η βραχυπρόθεσμη διεύρυνση της πίεσης παλμού υπό αυτές της συνθήκες μπορεί να 

θεωρηθεί φυσιολογική και όχι εκδήλωση αγγειακής ή κοιλιακής νόσου. Επίσης είναι 

αναμενόμενη μια αύξηση της μηχανικής διέγερσης των αρτηριών για την ενίσχυση της 

ενδοθηλιακής ρύθμισης του αγγειακού τόνου για τη βελτίωση της αιματικής ροής όπου 

χρειάζεται.  

Επίσης, υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο δεδομένων που στηρίζουν αυτού του είδους την 

αλληλεπίδραση και το ρόλο της στην ενίσχυση της αιμάτωσης των οργάνων. Ωστόσο, η 

επαρκής αιμάτωση απαιτεί φυσιολογική αγγειακή διατασιμότητα και, επομένως, 

ενδέχεται να διαταράσσεται σε σκληρυμένες αρτηρίες. Αντίθετα, η χρόνια αύξηση της 

πίεσης παλμού (Εικόνα 1Α) προκαλούμενη από σχετιζόμενη με την ηλικία αρτηριακή 

φθορά και/ή νόσους που ευνοούν την αρτηριακή σκλήρυνση (π.χ. διαβήτης, νεφρική 

νόσος) επιβαρύνουν  τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.   

Κατά τη θεώρηση των παθοφυσιολογικών επιπτώσεων της αγγειακής σκλήρυνσης, είναι 

σημαντικό να μην παραβλέπεται και ο ρόλος της καρδιάς με την οποία συνδέονται τα 

αγγεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοιλιακή διαστολική και συστολική δυσλειτουργία 

επίσης αυξάνονται με την ηλικία και ταυτόχρονα με την σκλήρυνση των μεγάλων 

αρτηριών. (5,6)  

Αυτό πιθανώς συνδέεται με την αλληλεπίδραση της καρδιάς με το αγγειακό δέντρο και 

επίσης με ενδογενείς μεταβολές της ίδιας της καρδιάς, καθώς και με συνήθεις 

συνυπάρχουσες νόσους, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η νεφρική νόσος και η 

νευροορμονική φόρτιση που επιδρούν και στα δύο συστήματα. Είναι σημαντικό ότι αυτή 

η συνδυασμένη σκλήρυνση διαφοροποιεί την αλληλεπίδραση καρδιάς-αγγείων στην 
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ηρεμία, αλλά ιδιαίτερα υπό συνθήκες φόρτισης λόγω άσκησης, υπερφόρτωσης σε αλάτι 

ή απότομων μεταβολών της καρδιακής λειτουργίας.  

Κατά την ευρεία έννοια, η συνδυασμένη κοιλιακή-αρτηριακή σκλήρυνση έχουν ισχυρή 

επίδραση στην καρδιαγγειακή εφεδρεία, τη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης, τη 

διαστολική δυσλειτουργία, τη ρύθμιση της στεφανιαίας και της περιφερικής ροής, την 

ενδοθηλιακή λειτουργία και τη διαχείριση των μηχανικών ερεθισμάτων, καθώς, 

αναμφισβήτητα, και σε άλλους παράγοντες.   

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο υπεισέρχεται και η έννοια της νόσου της συνδυασμένης 

σκλήρυνσης της καρδιάς και των αρτηριών. Οι μεταβολές αυτές σημειώνονται σε κάποιο 

βαθμό με την ηλικία (5) και ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονες σε ασθενείς με 

καρδιακή υπερτροφία στους οποίους αναπτύσσονται συμπτώματα καρδιακής 

ανεπάρκειας παρότι εμφανίζουν διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.(6)  

 

Κοιλιακή-αρτηριακή σκλήρυνση  

Η εξαρτώμενη από την ηλικία αύξηση της αγγειακής σκλήρυνσης είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη από δεδομένα μεγάλων μελετών σε ασθενείς διαφόρων εθνικοτήτων.(7,8) 

Οι υποκείμενοι μηχανισμοί αυτής της σκλήρυνσης, η μέθοδοι εκτίμησής της και οι νέες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αποτελέσει θέματα πρόσφατων ανασκοπήσεων. (9 –11) 

Αυτό που μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε είναι ότι η σχετιζόμενη με την ηλικία 

αγγειακή σκλήρυνση συνοδεύεται από μεταβολές της αριστερής κοιλίας (LV) που 

αυξάνουν την τελοσυστολική  σκληρότητα της κοιλίας. (5) Αυτό δεν προϋποθέτει την 

παρουσία νεφρικής νόσου και/ή καρδιακής υπερτροφίας, αν και οι δύο αυτές οντότητες 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγγειακή και την κοιλιακή σκλήρυνση.(10 ) 
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Είναι σημαντικό ότι ο συνδυασμός αυτός κοιλιακής-αρτηριακής σκλήρυνσης αλλάζει τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί το καρδιαγγειακό σύστημα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις  

φόρτισης και στις μεταβολές του φόρτου σε όγκο και πίεση. Επιπλέον, φαίνεται είναι 

συνήθης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και 

ενδέχεται να συμβάλλει σημαντικά στα κλινικά χαρακτηριστικά αυτής της 

διαταραχής.(6)  

Η Εικόνα 1B δείχνει ένα παράδειγμα σχέσης πίεσης-όγκου (PV) μετά από επεμβατικές 

μετρήσεις σε έναν νέο και σε έναν ηλικιωμένο, χωρίς γνωστή κλινική καρδιακή νόσο 

κατά το χρόνο της μελέτης. Κάθε ομάδα βρόχων ελήφθη με παροδική απόφραξη της 

φλεβικής επιστροφής, με τη βασική κατάσταση να αναπαριστάται από το δεξιότερο 

βρόχο της ομάδας. Οι 2 σχέσεις που απεικονίζονται αφορούν την τελοσυστολική PV 

σχέση και την αντίστοιχη καμπύλη (Ees) και το λόγο της τελοσυστολικής πίεσης προς 

τον όγκο παλμού - ή δραστική αρτηριακή ελαστικότητα (Ea).  

Οι παράμετροι αυτές είναι συχνά ίσες σε απόλυτο μέγεθος, κάτι που μαρτυρά ιδανικό και 

αποτελεσματικό συνδυασμό της λειτουργίας καρδιάς και αρτηρίας. Ωστόσο, ο 

ηλικιωμένος ασθενής εμφανίζει έντονη αύξηση και των δύο παραμέτρων ελαστικότητας, 

με την Ea να αντιπροσωπεύει την αγγειακή σκλήρυνση και η Ees τη συστολική 

σκλήρυνση της LV.  

Η μεταβολή του σχήματος του βρόχου (τραπεζοειδής) στον ηλικιωμένο ασθενή μαρτυρά 

σκληρυμένες αρτηρίες με μεγαλύτερο εύρος πίεσης παλμού. Η διαστολική σχέση PV 

(κατώτερο όριο των βρόχων) είναι επίσης κατά τι πιο απότομη. Όπως αναφέρεται από 

τους Chen και συν. (5), οι Ea, Ees και η διαστολική σκλήρυνση  αυξάνονται με την 

ηλικία και συσχετίζονται μεταξύ τους. Η Εικόνα 1C δείχνει μια τέτοια ανάστροφη σχέση 
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ανάμεσα στην Ees και τη συνολική αρτηριακή ευενδοτότητα, με τη δεύτερη να αποτελεί 

συνιστώσα της Ea (η Ea αυξάνεται όσο μειώνεται η ευενδοτότητα). Οι ασθενείς με 

χαμηλή αρτηριακή ευενδοτότητα παρουσιάζουν αυξημένη Ees. (6)  

Η αυξημένη κοιλιακή και αρτηριακή σκλήρυνση έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 

μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης και την ευαισθησία στη φόρτιση. Αυτό φαίνεται 

από το παράδειγμα της Εικόνας 1D, με δεδομένα από το ίδιο παράδειγμα με την εικόνα 

1Β. Η μείωση του προφόρτιου οδηγεί σε μέτρια μόνο μείωση της συστολικής 

αρτηριακής πίεσης στο νεότερο άτομο, ενώ προκαλεί πολύ μεγαλύτερη μεταβολή στον 

πιο ηλικιωμένο. Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν (5) η κλίση αυτής της καμπύλης 

καθορίζεται τόσο από την αρτηριακή όσο και από την κοιλιακή σκλήρυνση και 

αυξάνεται με την ηλικία.  

Μια άλλη επίπτωση του συνδυασμού κοιλιακής-αρτηριακής σκλήρυνσης είναι η μείωση 

της ικανότητας προς άσκηση και αυτό μπορεί να παίζει ρόλο σε ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. Ένα παράδειγμα από την μελέτη των 

Kawaguchi και συν. (6) παρουσιάζεται στην Εικόνα 2A. Ο ασθενής αυτός έχει αυξημένη 

Εes και Ea στη βασική κατάσταση και κατά την εκτέλεση άσκησης με παρατεταμένο 

handgrip (σκούρος βρόχος) παρουσιάζεται έντονη υπερτασική αντίδραση και αυξημένες 

διαστολικές πιέσεις. Η απότομη βασική Ees σημαίνει ότι η συστολική εφεδρεία, 

φυσιολογικά αντιπροσωπευόμενη από τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης της Ees, είναι 

περιορισμένη, ενώ οι μεταβολές της πίεσης με τη φόρτιση είναι ενισχυμένες. Στοιχεία ότι 

η παθοφυσιολογία αυτή συμβάλλει ενδεχομένως στην πτωχή ανοχή στην άσκηση 

αναφέρθηκαν από τους Hundley και συν. (Εικόνα 2B). (12) Υπάρχει άμεση σχέση 

ανάμεσα στην αρτηριακή διατασιμότητα (δηλ. την ευενδοτότητα) και τη μέγιστη 
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κατανάλωση οξυγόνου κατά τη δοκιμασία κόπωσης. Οι ασθενείς με συμπτώματα 

καρδιακής ανεπάρκειας και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (EF) παρουσιάζονται ως 

λευκά τρίγωνα και έχουν τις πιο σκληρυμένες αρτηρίες (Εικόνα 2B). 

 

 

 

 

Εικόνα 2. A, Επίδραση των αυξημένων απαιτήσεων (άσκηση handgrip) στη λειτουργία 

της LV όπως φαίνεται από το βρόχο πίεσης-όγκου σε άτομο με κοιλιακή-αρτηριακή 

σκλήρυνση και καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. B, Θετική 

συσχέτιση μεταξύ της αρτηριακής σκλήρυνσης και της μεταβολικής ικανότητας 

άσκησης. C, Απώλεια εξάρτησης της διαστολικής πίεσης από το μεταφόρτιο σε 

διαγενετικά ποντίκια με ενεργοποιημένες PKA–θέσεις φωσφορυλίωσης στην τροπονίνη I 

(PKA-TnI TG). Το NTG δηλώνει μη διαγενετικό έλεγχο. (ευγενική προσφορά του David 

A. Kass)  
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Επίδραση στην παλμικότητα της αιματικής ροής  

Σημαντική αιμοδυναμική συνέπεια της αρτηριακής σκλήρυνσης είναι η διεύρυνση του 

αρτηριακού παλμού, η οποία αυξάνει τις κυκλικές μεταβολές της αρτηριακής ροής. Σε 

μελέτες πραγματοποιηθείσες κατά την προηγούμενη δεκαετία έχει διαπιστωθεί ότι αυτή 
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η παλμικότητα προκαλεί αγγειοδιασταλτικές απαντήσεις και συνεισφέρει στην εφεδρεία 

ροής. In vitro μελέτες δείχνουν ότι η λειτουργία αυτή αμβλύνεται από τη μείωση της 

τοιχωματικής διατασιμότητας (δηλαδή την αρτηριακή σκλήρυνση), αν και αυτό δεν έχει 

ελεγχθεί ακόμη in vivo.  

Η αρχική αυτή παρατήρηση ότι η ενίσχυση της ίδιας της παλμικότητας ροής πυροδοτεί 

την αγγειοδιαστολή in vivo έγινε σε μια πειραματική μελέτη των επιδράσεων της 

συστηματικής αγγειακής σκλήρυνσης στην καρδιακή λειτουργία και τη 

μηχανοενεργητική. (6,17)  

Σε καρδιές σκύλου με την αορτή αντικατεστημένη από ένα ανελαστικό αγωγό, η ολική 

ευενδοτότητα ήταν μειωμένη και η κεντρική αρτηριακή πίεση αυξημένη στο 2-πλάσιο ως 

3-πλάσιο. Με ανάλογη αύξηση της καρδιακής κατανάλωσης οξυγόνου, οι καρδιές που 

εξωθούσαν σε αυτόν τον ανελαστικό αγωγό παρουσίαζαν 15% αύξηση της μέσης 

στεφανιαίας ροής. (17) Σε ακόλουθες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν μηχανικές αντλίες για 

την επιλεκτική μεταβολή της πίεσης παλμού σε τέτοιους ασθενείς.(6) Διαφορές μεταξύ 

των φύλων ως προς την κοιλιακή αρτηριακή σκλήρυνση ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν 

την απόδοση στην άσκηση.(13)  

Η καρδιακή χάλαση καθυστερεί όταν η καρδιά εκτίθεται σε αυξημένη συστολική πίεση 

κατά την εξώθηση (δηλαδή αυξημένο μεταφόρτιο), όπως συμβαίνει επί αγγειακής 

σκλήρυνσης ή αυξημένων συστηματικών αντιστάσεων. (14) Όπως σημειώνεται στις 

Εικόνες 1 και 2A, η κοιλιακή-αγγειακή σκλήρυνση επιβαρύνει την αλληλεπίδραση 

φόρτισης-πίεσης, επιδεινώνοντας την πιθανή επίδραση στη διαστολή. Σε μια μελέτη 

παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην παράταση της διαστολικής χάλασης και της 

κοιλιακής-αγγειακής (VV) σκλήρυνσης. (6)  
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Οι υποκείμενοι μηχανισμοί της εξάρτησης της χάλασης από τη φόρτιση ήταν ασαφείς, αν 

και πρόσφατες μελέτες σε ποντίκια στις οποίες οι θέσεις φωσφορυλίωσης της τροπονίνης 

Ι από την πρωτεϊνική κινάση Α ήταν εγγενώς ενεργοποιημένες απέδωσαν νέες γνώσεις . 

(15) Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2C, τα φυσιολογικά ποντίκια εμφανίζουν σημαντική 

παράταση της χάλασης όταν το καρδιακό μεταφόρτιο αυξάνεται από μερική σύσφιξη της 

αορτής, ενώ στα μεταλλαγμένα πειραματόζωα έχει μικρή επίδραση, κάτι που τονίζει το 

βασικό ρόλο της φωσφορυλίωσης της TnI από την PKA στη σχέση φόρτισης-χάλασης.  

Η Εικόνα 3A δείχνει την επίδραση της εναλλαγής της πίεσης παλμού σε μια στεφανιαία 

αρτηρία και τις επακόλουθες μεταβολές της φασικής ροής. Η διαστολική ροή αυξήθηκε 

ελαφρώς  με τη μέγιστη πίεση παλμού παρά τη μείωση της μέσης πίεσης κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ σημειώθηκε μεγαλύτερη αύξηση της ροής κατά τη 

συστολική περίοδο. Η καθαρή ροή αυξήθηκε κατά 15%, όπως επιβεβιαώθηκε τόσο από 

τη μέτρηση της ροής στο στεφανιαίο κόλπο όσο και από μέτρηση με χρήση 

μικροσφαιριδίων, χωρίς να σχετίζεται με μεταβολές στην τοπική λειτουργία ή τις 

μεταβολικές ανάγκες.  
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Εικόνα 3. A, Μεταβολή των κυματομορφών της φασικής στεφανιαίας πίεσης και ροής σε 

αύξηση της πίεσης άρδευσης. B, Η αύξηση της στεφανιαίας ροής από την παλμική 

αιμάτωση ενισχύεται από τη στεφανιαία αγγειοδιαστολή με αδενοσίνη. C, Ρόλος των 

σηματοδοτικών μηχανισμών που σχετίζονται με το ΝΟ και τα KCa στην ενίσχυση της 

μέσης στεφανιαίας ροής από την παλμική αιμάτωση, ανεπεξέργαστες καταγραφές (άνω) 

και συνοπτικά αποτελέσματα (κάτω). L-NMMA σημαίνει NG-μονομεθυλο-L-αργινίνη. 

Μονοξεικό οξύ (αναστολέας NO συνθάσης) και CbTX (χαρυβδοτοξίνη) και AP 

(απαμίνη) (αναστολείς KCa).  D, Επίδραση οξείας στεφανιαίας απόφραξης στη 

λειτουργία της LV σε σκύλο με την καρδιά αναστομωμένη με ανελαστική (ευρεία πίεση 

παλμού) ή ευένδοτη αορτή. Με την πρώτη, υπάρχει σημαντική μείωση της πίεσης στην 

LV και αύξηση του όγκου της κοιλότητας (διάταση) προκαλούμενη από την οξεία 

ισχαιμία. Αυτή είναι ελάχιστη αν η καρδιά εξωθεί σε ένα ευένδοτο αγγειακό σύστημα, 

παρά την ίδια θέση στεφανιαίας απόφραξης. (ευγενική προσφορά του David A. Kass)  
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Η μεταβολή κατά 15% της στεφανιαίας ροής λόγω της μεγαλύτερης παλμικότητας της 

αιμάτωσης, αν και σημαντική, δεν ήταν μεγάλη, εγείροντας αμφιβολίες ως προς το αν 

ένας τέτοιος μηχανισμός παίζει σημαντικό φυσιολογικό ρόλο. Ωστόσο, η κατάσταση 

μεταβλήθηκε σημαντικά όταν ο άπω αγγειακός τόνος μειωθεί με τη χορήγηση 

αδενοσίνης, μέσω ενεργοποίησης ATP-διαύλων καλίου 20 (Εικόνα 1B).  
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Υπό τέτοιες συνθήκες, η ίδια αύξηση της πίεσης παλμού οδηγεί σε σημαντική αύξηση 

της μέσης ροής, με τη ροή σχεδόν να διπλασιάζεται σε σχέση με τη ροή που αντιστοιχεί 

στη φυσιολογική (40 mm Hg) πίεση παλμού. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν ειδικό για τους 

αγγειοδιαστολείς που δρουν στα άπω μικροαγγεία μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν 

την ενεργοποίηση διαύλων K-ATP (αδενοσίνη, πινακιδίλη). Άλλοι αγγειοδιαστολείς με 

δράση στα εγγύς αγγεία (αποκλειστές δίαύλων ασβεστίου, ακετυλοχολίνη, βραδυκινίνη) 

δεν αναπαρήγαγαν αυτήν τη συνεργιστική αλληλεπίδραση με την παλμική αιμάτωση. 

(20)  

Η εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή που προκαλείται από την αυξημένη 

παλμικότητα της αιμάτωσης έχει επιβεβαιωθεί σε αγγειακά δίκτυα εκτός των 

στεφανιαίων. Για παράδειγμα, οι Nakano και συν. (21) ανέφεραν ότι η αύξηση της 

παλμικής αιμάτωσης στους σκελετικούς μυς πυροδοτεί πρωτογενή εξαρτώμενη από το 

ΝΟ αγγειοδιαστολή. Πιο πρόσφατα, μελέτες της εξωτερικής άσκησης μυϊκής συμπίεσης 

για την ενίσχυση της κεντρικής στεφανιαίας ροής έδειξαν αυξημένη ενδοθηλιο- 

εξαρτώμενη αγγειοδιαστολή στο αγγειακό δίκτυο του άνω άκρου λόγω της έκθεσής του 

σε μεγαλύτερη παλμικότητα αιμάτωσης. (22)  

Η σταθερή τάση διάτμησης προκαλεί αγγειοδιαστολή κυρίως μέσω ενεργοποίησης της 

συνθάσης του ΝΟ (απελευθέρωση NO) και παραγόντων που προκαλούν υπερπόλωση. 

(23) Αν και οι ακριβείς μεσολαβητές της δεύτερης δράσης παραμένουν αδιευκρίνιστοι 

και ενδεχομένως ποικίλλουν ανάλογα με τον αγγειακό ιστό και την αγγειακή θέση, 

συνήθως διεγείρουν ασβεστιοεξαρτώμενους διαύλους ασβεστίου (KCa) και μπορούν να 

ανασταλούν με τοξίνες που αποκλείουν τους KCa. Η σχετική με το NO και τους KCa 

σηματοδότηση εμπλέκονται στη σχετιζόμενη με την παλμική αιμάτωση αγγειοδιαστολή, 
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όπως έχει δειχθεί από τους Paolocci και συν.19 (Εικόνα 3C). Η αναστολή οποιασδήποτε 

από τις δύο οδούς μείωσε την απόκριση της παλμικής αιμάτωσης στο ήμισυ, ενώ η 

συνδυασμένη αναστολή τους ουσιαστικά εξάλειψε αυτή την απάντηση.  

Έτσι, η υψηλή παλμικότητα της αιμάτωσης μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στον 

αγγειακό τόνο, αλλά και αρνητικές συνέπειες στη ρύθμιση της μυοκαρδιακής ροής. Τα 

οφέλη ενδέχεται να είναι μικρότερα σε μη ευένδοτα αγγεία, έτσι ώστε η ισορροπία 

ανατρέπεται προς το παθολογικό σε τέτοιες συνθήκες.  

 

 

 

Εικόνα 4. A, Φασικές κυματομορφές πίεσης παραγόμενες in vitro για τη διέγερση 

παλμικής αιμάτωσης σε ευένδοτα ή σκληρυμένα αγγεία. Η αριστερή καταγραφή 

προέρχονται από ευένδοτο σιλαστικό σωλήνα, οι δεξιές καταγραφές από ανελαστικό 

σωλήνα. B, Διαφορική ενεργοποίηση της κινάσης σερίνης/θρεονίνης Akt από την 

παλμική αιμάτωση σε ευένδοτους έναντι ανελαστικών σωλήνων. C, Όμοια διαφορική 

απόκριση της φωσφορυλίωσης της ενδοθηλιακής συνθάσης του NO σε ευένδοτους και 

σε ανελαστικούς σωλήνες. (ευγενική προσφορά του David A. Kass)  
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Ρόλος της τοιχωματικής διατασιμότητας  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της κοιλιακής-αρτηριακής σκλήρυνσης είναι ότι μεταβάλλει 

τις μηχανικές δυνάμεις στις οποίες εκτίθενται τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αρτηριακά 

λεία μυϊκά κύτταρα. Επειδή οι μηχανικές αυτές δυνάμεις παίζουν βασικό ρόλο στη 

ρύθμιση του τόνου του τοιχώματος, στην αθηρογένεση, την αγγειογένεση και σε άλλες 
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απόψεις της αγγειακής ομοιόστασης, η κατανόηση των επιδράσεών τους είναι 

σημαντική.  

Χρησιμοποιώντας συστήματα αιμάτωσης στα οποία καλλιεργούμενα μυϊκά κύτταρα σε 

ελεγχόμενα επίπεδα φασικής ροής με ή χωρίς διάταση, οι μελέτες έχουν αποκαλύψει την 

επίδραση της παλμικότητας της αιμάτωσης στην έκφραση του γονιδίου της συνθάσης 

του ΝΟ , (25–27) στην ενδοθηλίνη και σε άλλους σηματοδοτικούς καταρράκτες (28) που 

τείνουν να ευνοήσουν την αγγειοχάλαση.  

Αν και οι φυσιολογικά ευένδοτες αρτηρίες μπορούν να διαστέλλονται σε απάντηση στην 

παλμική αιμάτωση, στη στεφανιαία κυκλοφορία, η απάντηση αυτή συνδυάζεται και με 

μεταβολές στο φασικό πρότυπο ροής, όπως σημειώνεται στην Εικόνα 3A, με πιθανώς 

αρνητικές συνέπειες στην καρδιακή εφεδρεία.  

Η φυσιολογική στεφανιαία αιμάτωση είναι κατά κύριο λόγο διαστολική και η μείωση της 

συστολικής πίεσης έχει μικρότερη επίδραση στη μέση ροή. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να 

μην ισχύει σε καρδιές που εξωθούν σε ένα ανελαστικό αρτηριακό σύστημα με 

αποτέλεσμα αύξηση της ροής κατά τη συστολή. 

 Η μεταβολή αυτή μπορεί να καταστήσει την καρδιά πιο ευαίσθητη σε μειώσεις της 

συστολικής πίεσης, όπως σε περιπτώσεις μεταβολών του προφόρτιου ή οξείας 

συστολικής δυσλειτουργίας (π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου). Ένα παράδειγμα 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3D. Στα δεξιά βρίσκονται δεδομένα από μια καρδιά η οποία 

εξωθεί in vivo σε ένα ανελαστικό (bypass) αρτηριακό σύστημα με αποτέλεσμα υψηλή 

αρτηριακή παλμικότητα. Η οξεία απόφραξη των στεφανιαίων οδήγησε σε ταχεία πτώση 

της πίεσης στην LV και μεγάλη διάταση της κοιλίας, με τελικό αποτέλεσμα καρδιακή 

ανακοπή. Μετά από πλήρη ανάνηψη, το πείραμα επαναλήφθηκε με την ίδια καρδιά να 
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εξωθεί  στο ευένδοτο αγγειακό σύστημα.  

Πρόσφατες μελέτες χρησιμοποίησαν πιο φυσιολογικές κυματομορφές (Εικόνα 4Α) και 

εκτίμησαν τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των σηματοδοτικών πρωτεϊνών. (29) 

Ενδοθηλιακά κύτταρα καλλιεργούμενα στην εσωτερική επιφάνεια διατεινόμενων 

σωλήνων εκτέθηκαν σε παλμική αιμάτωση με μεταβαλλόμενο βαθμό διατασιμότητας.  

Οι μελέτες αυτές διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στις σηματοδοτικές διαδικασίες  σε 

σχέση με τη διατασιμότητα (Εικόνα 4B και 4C).  

Το ένζυμο Akt δειγείρεται σε απάντηση στη μηχανική τάση διάτμησης (30) και στην 

κυκλική τάση, (31) καθώς και από αυξητικούς παράγοντες (π.χ. IGF-1). (32) Το 

ενεργοποιημένο Akt φωσφορυλιώνει τη συνθάση του NO ενισχύοντας την 

απελευθέρωση NO 30 και διεγείρει τις πρωτεΐνες που ελέγχουν την αγγειογένεση, την 

ενδοθηλιακή κυτταροπροστασία και την απόπτωση. (32)  

Όταν η κυκλική τάση και η τάση διάτμησης συνδυαστούν σε αγωγούς με φυσιολογική 

ευενδοτότητα, το Akt ενεργοποιείται πολύ περισσότερο από ό,τι με τη σταθερή 

διατμητική τάση μόνη της (Εικόνα 3B).33 Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβαινε αν η 

τοιχωματική ευενδοτότητα ήταν μειωμένη. Οι στόχοι της δράσης του Akt, όπως η 

συνθάση του NO, εμφάνισαν επίσης αυτήν τη διαφορική ενεργοποίηση. (Εικόνα 3C). 

Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα που δείχνουν αυξημένη απελευθέρωση ΝΟ 

από ενδοθηλιακά κύτταρα καλλιεργούμενα σε διατάσιμους σωλήνες, τα οποία εκτίθενται 

σε παλμική ροή από εξωτερική συμπίεση. (34)  

 

Στρατηγικές αναστροφής της σκλήρυνσης  

Οι υπάρχουσες και οι εξελισσόμενες στρατηγικές για την αναστροφή της αγγειακής 



 159

σκλήρυνσης έχουν πρόσφατα ανασκοπηθεί 35 και συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

Πίνακας.  Στρατηγικές αναστροφής της σκλήρυνσης (ευγενική προσφορά του David A. 

Kass) 

 

 

 

 

Ως σήμερα, η κύρια έμφαση έχει δοθεί στην αναστολή του τόνου των λείων μυϊκών ινών, 

μέσω της οδού NO/cGMP ή μέσω αποκλεισμού νευροορμονικών οδών, όπως του ΜΕΑ 

και της αγγειοτενσίνης ΙΙ. Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου έχουν επίσης 

χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, η βεραπαμίλη έχει δειχθεί ότι μειώνει οξέως την 

κοιλιακή συστολική σκλήρυνση και την αρτηριακή σκλήρυνση και, σε συνδυασμό με 

αυτές τις μεταβολές, βελτιώνει της αερόβια ικανότητα σε ηλικιωμένους εθελοντές. (36) 

Το όφελος αυτό δεν παρατηρήθηκε όταν μειώθηκε μόνο ο τόνος των λείων μυϊκών 
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κυττάρων με χρήση ενδοφλέβιου νιτρώδους. (37) Συνεχιζόμενες μελέτες με χρήση 

αποκλειστών του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 

και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης ενδέχεται να βοηθήσουν στη διασαφήνιση του ρόλου 

τέτοιων φαρμάκων σε αυτή τη διαταραχή. Προηγούμενα δεδομένα από την υπομελέτη 

CHARM (Preserved) διαπίστωσαν μικρά μόνο κλινικά οφέλη (38), αλλά ο πληθυσμός 

δεν ήταν πραγματικά αντιπροσωπευτικός.  

Η άσκηση παραμένει σημαντικός παράγοντας και έχει δειχθεί ότι μειώνει την αγγειακή 

σκλήρυνση που επέρχεται με τη γήρανση. (39) Το κατά πόσον μπορεί επίσης να μειώσει 

την κοιλιακή συστολική σκλήρυνση παραμένει άγνωστο. Υπάρχει εντεινόμενο 

ενδιαφέρον για τη χρήση των αναστολέων της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-

μεθυλογλουταρυλο–συνενζύμου A (στατινών).  

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι στατίνες αυξάνουν τη δραστηριότητα του Akt στα αγγεία, 

(40) βελτιώνουν την αιματική ροή αυξάνοντας την ενεργοποίηση της συνθάσης του ΝΟ, 

(41) και μπορούν να μειώσουν την αγγειακή σκλήρυνση. (42) Οι στατίνες αναστέλλουν 

επίσης τις μικρές GTP-συνδέουσες πρωτεΐνες Rac1 και RhoA και έτσι μπορούν να 

αναστείλουν την εξέλιξη της καρδιακής υπερτροφίας. (43–45) 

 Άλλες στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δράσης της συνθάσης 

του ΝΟ μέσω αύξησης της διαθεσιμότητας του υποστρώματος (αναστολή της αργινάσης) 

ή του συμπαράγοντα τετραϋδροβιοπτερίνη (BH4). (46)  

Μια άλλη τακτική που ελκύει το ενδιαφέρον είναι η μείωση της ίνωσης και/ή η 

τροποποίηση δομικών πρωτεϊνών που πιστεύεται ότι συνδέονται με τη σκλήρυνση. 

Φάρμακα που αναστέλλουν την αγγειοτενσίνη II και ειδικά την αλδοστερόνη (47,48) 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα από αυτήν την άποψη. Και οι δύο ομάδες φαρμάκων είναι 
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πιθανό να διαθέτουν το συνδυασμένο πλεονέκτημα της στόχευσης τόσο των αγγειακών 

όσο και των καρδιακών μεταβολών. Οι προσπάθειες ενίσχυσης της ελαστίνης 

αναστέλλοντας την ουδετεροφιλική ελαστάση έχουν αποδώσει ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα τόσο στην καρδιά όσο και στα αγγεία. (49) Ωστόσο, η εφαρμογή τους σε 

μελέτες σε ανθρώπους έχει παραμείνει περιορισμένη λόγω της τοξικότητας αυτών των 

φαρμάκων και ο χώρος αυτός βρίσκεται υπό διερεύνηση.  

Μια άλλη στρατηγική η οποία μπορεί επίσης να στοχεύσει τόσο την καρδιά όσο και τις 

αρτηρίες, σχετίζεται με τη διάσπαση των τελικών προϊόντων προχωρημένης 

γλυκοζυλίωσης (AGEs). Τα AGEs είναι πολύ σταθερές ενώσεις γλυκόζης-πρωτεΐνης που 

συσσωρεύονται με τη γήρανση, αλλά και ενισχύονται σε καταστάσεις υπεργλυκαιμίας 

(διαβήτης)  και/ή μοριακής φόρτισης, όπως σε συνθήκες οξειδωτικού stress. (50,51) Οι 

δεσμοί αυτοί σχηματίζονται στο κολλαγόνο και σε άλλα μακρόβια δομικά μόρια 

οδηγώντας σε μειωμένη ανακύκλωση των μεταλλοπρωτεϊνασών και πιθανώς αυξάνουν 

την ιστική σκλήρυνση.  

Οι αποδείξεις της εμπλοκής των AGEs στη δομική σκλήρυνση παραμένουν σχετικά 

έμμεσες, αλλά έχουν ενισχυθεί από μελέτες σε πειραματόζωα και, πρόσφατα, από μια 

κλινική μελέτη που βρήκε ότι μία ουσία η οποία διασπά τα AGE (ALT-711) βελτιώνει 

την αγγειακή διατασιμότητα (52,53) και πιθανώς την κοιλιακή διαστολική διατασιμότητα 

(Εικόνα 5A) (54).  
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Εικόνα 5. Νεότερες στρατηγικές αναστροφής της σκλήρυνσης.  

 

A, Δράση του διασπαστή των δεσμών των τελικών προϊόντων προχωρημένης 

γλυκοζυλίωσης ALT-711 στη συνολική ευενδοτότητα των αρτηριών του ανθρώπου, ως 

συνάρτηση των μεταβολών της μέσης αρτηριακής πίεσης σε χρονικό διάστημα 2 μηνών.   

 

B, Αναστολή της προκαλούμενης από τη φόρτιση πίεσης καρδιακής υπερτροφίας 

(εγκάρσια περίσφιξη της αορτής) [TAC]) σε ποντίκια θεραπευόμενα με τον αναστολέα 

PDE5a σιλντεναφίλη (αριστερά). Το δεξιό σχήμα παρουσιάζει την ικανότητα της 

σιλντεναφίλης να αναστρέφει την ήδη εγκατεστημένη κοιλιακή υπερτροφία (η οποία 

επίσης έχει προκληθεί από φόρτιση πίεσης) κατά τις επόμενες 2 εβδομάδες. (ευγενική 

προσφορά του David A. Kass)  
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Τελικά, η ενίσχυση της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης G μέσω αναστολής της 

PDE5a μπορεί να προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση τηςς κοιλιακής-
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αρτηριακής σκλήρυνσης. (55) 

 Η  PDE5a είναι ο ενζυμικός στόχος της σιλντεναφίλης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως 

για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Στο αγγειακό σύστημα, η αναστολή της 

PDE5a αυξάνει το cGMP ενεργοποιώντας την πρωτεϊνική κινάση G-I, οδηγώντας σε 

μείωση του αγγειακού τόνου. Φαίνεται επίσης ότι οι αναστολείς της PDE5a μειώνουν 

την αγγειακή σκλήρυνση, (56) αν και ο βαθμός στον οποίο η δράση αυτή είναι 

ανεξάρτητη της μέσης πίεσης παραμένει κάπως ασαφής.  

Το cGMP παίζει σημαντικό ρόλο ως αρνητικός ρυθμιστής της υπερπλασίας και της 

ίνωσης στα αγγεία. Ομοίως, η αύξηση της ενεργοποίησης της cGMP/PKG στην καρδιά 

μειώνει την ίνωση και μπορεί να δρα αντι-υπερτροφικά.. (57,58) Στα ποντίκια, η 

αναστολή της PDE5a αναστέλλει σημαντικά την ανάπτυξη καρδιακής υπερτροφίας και 

ίνωσης, ενώ βελτιώνει την κοιλιακή λειτουργία παρά την εμμένουσα αύξηση του 

κοιλιακού μεταφορτίου  (59) (Εικόνα 5B). Επιπλέον, η θεραπεία αυτή μπόρεσε να 

αναστρέψει την υπερτροφία και την ίνωση αφού είχαν εγκατασταθεί (Εικόνα 5C). Μένει 

να προσδιοριστεί το κατά πόσον η στρατηγική αυτή θα αποδειχθεί αποτελεσματική στη 

θεραπεία ανθρώπων με κοιλιακή-αγγειακή σκλήρυνση.  
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K. Αρτηριακή δομή και λειτουργία στη νεφρική νόσο τελικού σταδίου 

 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η βλάβη των μεγάλων αρτηριών είναι 

πρωτεύων παράγοντας κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με 

χρόνια νεφρική νόσο και σε εκείνους με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD).  

Η αθηροσκλήρυνση, μια νόσος κυρίως του έσω χιτώνα που χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία πλακών και αποφρακτικών βλαβών, είναι το συχνότερο υποκείμενο αίτιο 

αυτών των επιπλοκών, αν και πολλές αγγειακές επιπλοκές εκδηλώνονται σε 

ουραιμικούς ασθενείς απουσία κλινικά σημαντικής αθηροσκληρυντικής νόσου. 

Η αθηροσκλήρυνση αντιπροσωπεύει μόνο μια μορφή δομικής απάντησης στις 

μεταβολικές και αιμοδυναμικές διαφοροποιήσεις που υπεισέρχονται στη 

"φυσιολογική" διαδικασία της γήρανσης.  

Το φάσμα των αρτηριακών διαταραχών στην ESRD είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει 

μη αποφρακτική αγγειακή αναδιαμόρφωση, η οποία συνοδεύει το αυξανόμενο 

αιμοδυναμικό φορτίο και χυμικές διαταραχές σχετιζόμενες με τη χρόνια ουραιμία 

(Εικόνα. 1). Οι συνέπειες αυτών των διαταραχών διαφέρουν από εκείνες που 

αποδίδονται στην παρουσία αθηροσκληρυντικών πλακών.  

 

 

 

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση των παθογενετικών παραγόντων που 

σχετίζονται με τις αρτηριακές διαταραχές στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. (CRF) 

(ευγενική προσφορά του Gerard London) 
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Το αρτηριακό τοίχωμα μεταβάλλει τη δομή και τη λειτουργία του σε απάντηση σε 

άμεση προσβολή, σε αθηρογόνους παράγοντες και σε μεταβολές του αιμοδυναμικού 

φορτίου (Εικόνα. 2). 

Οι δομικές διαφοροποιήσεις που προκαλούνται από τις αιμοδυναμικές αλλαγές 

συνίστανται σε αλλαγές του αρτηριακού αυλού και/ή της πάχυνσης του αρτηριακού 

τοιχώματος, λόγω ενεργοποίησης, πολλαπλασιασμού και μετακίνησης των λείων 

μυϊκών κυττάρων και αναδιάταξης των κυτταρικών στοιχείων και του εξωκυττάριου 

στρώματος του αγγειακού τοιχώματος. 

 

 

 

Εικόνα. 2. Σχηματική αναπαράσταση του φάσματος της αναδιαμόρφωσης των 

μεγάλων αρτηριών. Η υπερφόρτιση σε όγκο χαρακτηρίζεται από υπερτροφία του 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol17/issue10/images/large/NDT16346-1.jpeg�


 175

τοιχώματος και αύξηση του λόγου τοιχώματος προς αυλό, ενώ η υπερφόρτωση σε 

ροή προκαλεί αναλογική αύξηση της αρτηριακής διαμέτρου και του πάχους του 

τοιχώματος. Η αθηροσκλήρυνση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πλακών. 

(ευγενική προσφορά του Gerard London) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μηχανικές παράμετροι αρτηριακής αναδιαμόρφωσης που σχετίζονται με την 

αιμοδυναμική υπερφόρτιση είναι η κυκλική τάση εφελκυσμού και/ή η τάση 

διάτμησης (Εικόνα. 3). Ενώ οι οξείες μεταβολές της τάσης εφελκυσμού ή διάτμησης 

προκαλούν παροδικές προσαρμογές του αγγειοκινητικού τόνου, οι χρόνιες μεταβολές 

των μηχανικών δυνάμεων οδηγούν σε αλλαγές της γεωμετρίας και της σύνθεσης των 

αγγειακών τοιχωμάτων, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν προσαρμοστικές 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol17/issue10/images/large/NDT16346-2.jpeg�
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απαντήσεις στις διαρκούσες μεταβολές της αιματικής ροής και/ή πίεσης. 

 

 

 

Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση των μηχανικών φορτίσεων στα αιμοφόρα αγγεία 

(ευγενική προσφορά του Gerard London). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα χαρακτηριστικά της αρτηριακής αναδιαμόρφωσης εξαρτώνται εν πολλοίς από τη 

φύση των αιμοδυναμικών ερεθισμάτων που ασκούνται στο αγγείο και από την 

παρουσία ανέπαφου ενδοθηλίου.  

Η αρτηριακή πίεση είναι ο κύριος παράγοντας καθορισμού  της αρτηριακής 

τοιχωματικής διάτασης και της τάσης εφελκυσμού. Σύμφωνα με το νόμο του Laplace, 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol17/issue10/images/large/NDT16346-3.jpeg�
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η τάση εφελκυσμού (σ) είναι ευθέως ανάλογη της αρτηριακής διατοιχωματικής 

πίεσης (P) και της ακτίνας (r) και αντιστρόφως ανάλογη του πάχους του αρτηριακού 

τοιχώματος (h) σύμφωνα με τον τύπο: σ=Pr/h.  

Σε απάντηση σε αυξημένη αρτηριακή πίεση ή διάμετρο της αρτηρίας, η τάση 

εφελκυσμού διατηρείται εντός φυσιολογικού εύρους μέσω πάχυνσης του αγγειακού 

τοιχώματος με διατήρηση της εσωτερικής διαμέτρου. Οι μεταβολές στην αιματική 

ροή οδηγούν σε μεταβολές της διατμητικής τάσης. Η διατμητική τάση είναι ευθέως 

ανάλογη της αιματικής ροής (Q) και της γλοιότητας του αίματος και αντιστρόφως 

ανάλογη της ακτίνας (r) του αγγείου.  

Πειραματικά και κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι οι οξείες και χρόνιες αυξήσεις της 

αρτηριακής αιματικής ροής προκαλούν ανάλογες αυξήσεις του αγγειακού αυλού, ενώ 

η μείωση της ροής προκαλεί μείωση της εσωτερικής διαμέτρου της αρτηρίας. 

Παράδειγμα αναδιαμόρφωσης λόγω αυξημένης ροής είναι η αρτηριακή διάταση σε 

συνδυασμό με εμμένουσα υψηλή αιματική ροή μετά τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής 

αναστόμωσης. Στην περίπτωση αυτή, η διάμετρος του αυλού αυξάνεται ώστε να 

διατηρηθεί η διατμητική τάση εντός φυσιολογικών ορίων.  

Η αυξημένη αρτηριακή εσωτερική διάμετρος συνοδεύεται συνήθως από υπερτροφία 

του αρτηριακού τοιχώματος και αυξημένη επιφάνεια διατομής του έσω και μέσου 

χιτώνα (μετά από την αύξηση στην ακτίνα και τοιχωματική τάση), αφού οι αλλαγές 

της διατμητικής τάσης και της τάσης εφελκυσμού είναι αλληλοσχετιζόμενες, αφού 

κάθε αλλαγή της ακτίνας της αρτηρίας που προκαλείται από μεταβολές της ροής και 

της διατμητικής τάσης προκαλεί μεταβολή της τάσης εφελκυσμού.  

Η διαδικασία μετατροπής των μηχανικών δυνάμεων σε αναδιαμόρφωση του 

αγγειακού συστήματος δείχνει ότι υπάρχουν «αισθητήρες» οι οποίοι ανιχνεύουν και 

μεταδίδουν στοιχεία για τις δυνάμεις σε «εκτελεστικά» κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά 
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κύτταρα είναι στρατηγικά τοποθετημένα στην επιφάνεια επαφής αίματος-αγγείου και 

είναι οι βασικοί υποψήφιοι για το ρόλο αυτών των υποδοχέων. Αυτή η 

«μηχανοαισθητήρια» ενεργοποίηση οδηγεί σε μετατροπή φυσικών ερεθισμάτων σε 

βιοχημικά σήματα που επιδρούν στην αρτηριακή λειτουργία μέσω παραγωγής 

αγγειοδραστικών ουσιών [οξειδίου του αζώτου (NO), προστακυκλίνης, ενδοθηλινών 

κτλ], έκφρασης μορίων προσκόλλησης, ενεργοποίησης και απελευθέρωσης 

μεταλλοπρωτεϊνασών και ενεργοποίησης αυξητικών παραγόντων.  

Η παρουσία του ενδοθηλίου αποτελεί προϋπόθεση για τη φυσιολογική αγγειακή 

προσαρμογή στις χρόνιες μεταβολές της αιματικής ροής και τα πειραματικά δεδομένα 

δείχνουν ότι η προκαλούμενη από τις μεταβολές της ροής αγγειακή αναδιαμόρφωση 

μπορεί να μειωθεί με τη μείωση της συνθάσης του NO.  

Η αρτηριακή δομή μεταβάλλεται επίσης ως αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού και 

αθηρογόνων παραγόντων. Η αθηροσκλήρυνση, η οποία χαρακτηρίζεται από το 

σχηματισμό πλακών, συνιστά κατά κύριο λόγο νόσο του έσω χιτώνα, είναι εστιακή 

και διάσπαρτη στην κατανομή της, εμφανίζεται κατά προτίμηση σε μεσαίου μεγέθους 

αρτηρίες, όπως οι επικαρδιακές στεφανιαίες αρτηρίες, οι μηριαίες και λαγόνιες 

αρτηρίες, η υπονεφρική αορτή, ο καρωτιδικός βολβός και οι εγκεφαλικές αρτηρίες 

και συνήθως φείδεται των μυϊκού τύπου αρτηριών των άκρων, των έσω μαστικών και 

άλλων αρτηριών.  

Οι μηχανισμοί της αθηρογένεσης είναι σύμπλοκοι και περιλαμβάνουν το κάπνισμα, 

τις λιπιδικές διαταραχές, τη θρομβογένεση, την παραγωγή αγγειοδραστικών ουσιών, 

αυξητικών παραγόντων και μεσολαβητών φλεγμονής. Η τάση εφελκυσμού και η 

διατμητική τάση επίσης επηρεάζουν τη φυσική ιστορία της αθηροσκλήρυνσης. 

Ενδείξεις ότι η αυξημένη τάση εφελκυσμού σχετίζεται με την παθογένεση της 

αθηροσκλήρυνσης προέρχονται από τις ακόλουθες παρατηρήσεις: οι αθηρωματικές 
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πλάκες περιορίζονται ουσιαστικά στις συστηματικές αρτηρίες όπου η τάση 

εφελκυσμού είναι υψηλή, ενώ απουσιάζουν από το φλεβικό σύστημα αναπτύσσονται 

σε αυτόλογα φλεβικά μοσχεύματα, αλλά μπορούν να προληφθούν με τοποθέτηση 

ενός δύσκαμπτου εξωτερικού στηρίγματος προς αντιρρόπηση της αυξημένης 

διατοιχωματικής πίεσης στο μόσχευμα, στη στένωση του ισθμού της αορτής η 

αθηροσκλήρυνση επιταχύνεται στις αρτηρίες κεφαλικώς της στένωσης ενώ είναι 

μειωμένη σε εκείνες που βρίσκονται ουραίως αυτής.   

Ο ρόλος της διατμητικής τάσης αναδεικνύεται από την τάση προσβολής από την 

αθηροσκλήρυνση ορισμένων θέσεων, όπως τα στόμια, τα σημεία διακλάδωσης και 

διχασμού, τα σημεία καμπής ή σημαντικής μείωσης του αυλού της αρτηρίας. Οι 

θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από διαταραχές του τύπου της ροής και της 

διατμητικής τάσης.  

Ενώ αρχικά πιστευόταν,  ότι η αθηρογένεση ήταν συνέπεια της βλάβης από υψηλή 

διατμητική τάση, δείχθηκε αργότερα ότι η αθηροσκλήρυνση είναι ασυνήθης σε 

θέσεις με υψηλή διατμητική τάση, όπως σε σημεία διαχωρισμού της ροής ή μετά από 

αυτά στο εσωτερικό των αρτηριών ή στην εξωτερική επιφάνεια μιας αρτηριακής 

καμπής. Στις θέσεις αυτές, τα ενδοθηλιακά κύτταρα ευθυγραμμίζονται με την 

κατεύθυνση της ροής, μειώνοντας έτσι τη δραστική αντίσταση στη ροή και την τριβή 

και αυτορρυθμίζοντας την τάση διάτμησης.  

Η αύξηση της τάσης διάτμησης προάγει τη σύνθεση και έκκριση ΝΟ, 

προστακυκλίνης και αντιθρομβωτικών  και αυξητικών παραγόντων, που δρουν 

προστατευτικά έναντι της αθηρωμάτωσης και υπέρ της επιβίωσης των ενδοθηλιακών 

κυττάρων, τα οποία προσκολλώνται εντονότερα στην έσω στιβάδα και γίνονται 

λιγότερα διαπερατά στην είσοδο λιποπρωτεϊνών και μονοκυττάρων.  

Σε θέσεις χαμηλής τάσης διάτμησης ή στροβιλώδους ροής (χαρακτηριζόμενη από 
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αναστροφή της ροής και μέση διατμητική τάση κοντά στο 0), τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα εκκρίνουν προθρομβωτικούς και προαυξητικούς παράγοντες και πυροδοτούν 

την ενδοθηλιακή απόπτωση.  

Επιπλέον, το αίμα έρχεται σε επαφή με το ενδοθήλιο για μεγαλύτερες χρονικές 

περιόδους, παρατείνοντας έτσι την παραμονή σωματιδίων στην επιφάνεια επαφής 

αίματος-αγγειακού τοιχώματος, ευνοώντας έτσι την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

αίμα και σε αθηρογόνους παράγοντες και διευκολύνοντας τη διάχυση λιπιδίων ή 

μακρομορίων και τη μετακίνηση φλεγμονωδών κυττάρων δια του ενδοθηλίου.  

 

Λειτουργία «μεταφοράς» των αρτηριών (conduit function)  

Η λειτουργία μεταφοράς συνίσταται στην παροχή επαρκούς αιματικής ροής στους 

περιφερικούς ιστούς και στα όργανα σύμφωνα με τις μεταβολικές τους ανάγκες. Η 

αποδοτικότητα της λειτουργίας μεταφοράς εξαρτάται από το πλάτος των αρτηριών 

και τη χαμηλή αντίσταση των μεγάλων αρτηριών στη ροή.  

Η λειτουργία μεταφοράς είναι εξαιρετικά αποδοτική και μπορεί να αντεπεξέλθει σε 

αυξήσεις της ροής σε κάποιους ιστούς, ίσως και στο 10πλάσιο. Η φυσιολογική 

προσαρμογή διαμεσολαβείται από οξείες αυξήσεις της αρτηριακής ταχύτητας ροής 

και/ή διαμέτρου. Οι μεταβολές διαμέτρου εξαρτώνται από το ενδοθήλιο, το οποίο 

ανταποκρίνεται σε μεταβολές της τάσης διάτμησης.  

Η οξεία ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή είναι περιορισμένη σε αρκετές 

κλινικές καταστάσεις όπως η αθηροσκλήρυνση, η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, 

η υπερχοληστερολαιμία, ο διαβήτης, η εμμηνόπαυση και η γήρανση. Υπό συνθήκες 

μακροχρόνιας υπερφόρτωσης ροής, η αρτηριακή διάμετρος μεγαλώνει και η βασική 

αρτηριακή δυνατότητα μεταφοράς αυξάνεται. Οι κύριες μακροπρόθεσμες συνέπειες 

στη λειτουργία μεταφοράς προκαλούνται από τη στένωση ή απόφραξη των αρτηριών, 
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με αποτέλεσμα περιορισμό της ροής και ισχαιμία ή έμφρακτο στους αρδευόμενους 

ιστούς.  

Η αθηροσκλήρυνση είναι η συνηθέστερη νόσος η οποία διαταράσσει τη λειτουργία 

μεταφοράς. Εξαιτίας της μεγάλης επιφάνειας διατομής των μεγάλων αρτηριών, η 

βασική ροή αίματος παραμένει αμετάβλητη μέχρι ο αυλός να μειωθεί κατά 50%. 

Πέρα από το 70–80% (κριτική στένωση), η βασική αιματική ροή είναι μειωμένη, 

όπως και η δυνατότητα αύξησης της ροής κατά την άσκηση.  

 

Λειτουργία «εξομάλυνσης» της ροής των αρτηριών (cushioning function) 

Ο ρόλος των αρτηριών συνίσταται επίσης στην εξομάλυνση των διακυμάνσεων της 

πίεσης και της ροής, οι οποίες οφείλονται στη διαλείπουσα κοιλιακή εξώθησης και 

στη μετατροπή της κατά ώσεις ροής των αρτηριών στη σταθερή ροή που απαιτείται 

για την αιμάτωση των περιφερικών ιστών και οργάνων.  

Κατά τη συστολή της αριστερής κοιλίας το 40% του όγκου παλμού προωθείται άμεσα 

προς τους περιφερικούς ιστούς, ενώ το υπόλοιπο συγκρατείται στις μεγάλης 

χωρητικότητας αρτηρίες (κυρίως την αορτή και τις ελαστικού τύπου αρτηρίες). 

Περίπου το 10% της ενέργειας που παράγεται από την καρδιά διοχετεύεται για τη 

διάταση των αρτηριών και αποδίδεται και πάλι κατά τη διαστολή καθώς η αορτή 

επανέρχεται, προωθώντας το αίμα στους περιφερικούς ιστούς, εξασφαλίζοντας έτσι 

συνεχή αιμάτωση των οργάνων και ιστών.  

Καθώς η ενέργεια που παράγεται από την καρδιά πρέπει να εξυπηρετεί κυρίως την 

ιστική άρδευση, το μέρος αυτής που διοχετεύεται στην αρτηριακή διάταση και 

επαναφορά πρέπει να είναι το χαμηλότερο δυνατό. Επομένως, το αρτηριακό τοίχωμα 

πρέπει να είναι διατάσιμο, δηλαδή για μια δεδομένη μεταβολή όγκου (όγκος παλμού), 

η αναπτυσσόμενη πίεση (πίεση παλμού) πρέπει να είναι η χαμηλότερη δυνατή.  
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Η αποδοτικότητα της λειτουργίας μεταφοράς εξαρτάται από τις γλοιοελαστικές 

ιδιότητες των αρτηριακών τοιχωμάτων και τη γεωμετρία των αρτηριών, 

συμπεριλαμβανομένης της διαμέτρου και του μήκους τους. Οι γλοιοελαστικές 

ιδιότητες περιγράφονται καλύτερα με τον όρο σκληρότητα, η οποία εκφράζει τη 

σχέση ανάμεσα στη μεταβολή στην πίεση προς τη μεταβολή στον όγκο.  

Η σκληρότητα αντιπροσωπεύει τη στιγμιαία κλίση της καμπύλης πίεσης-όγκου 

(Εικόνα 4). Επειδή το αρτηριακό τοίχωμα αποτελείται από ένα "μίγμα" λείων μυϊκών 

κυττάρων, ινοβλαστών και συνδετικού ιστού, ο οποίος περιέχει ίνες ελαστίνης και 

κολλαγόνου, η σχέση πίεσης-όγκου δεν είναι γραμμική. Σε χαμηλή πίεση διάτασης, η 

τάση φέρεται κυρίως από τις ελαστικές ίνες, ενώ σε υψηλή πίεση διάτασης, η τάση 

φέρεται κυρίως από τις λιγότερο ελαστικές κολλαγόνες ίνες και το αρτηριακό 

τοίχωμα γίνεται σκληρότερο. Η κλιμάκωση αυτή έχει πλεονεκτήματα αφού αποτρέπει 

τη συσσώρευση αίματος σε υψηλές πιέσεις και προστατεύει τις αρτηρίες από ρήξεις 

λόγω υψηλής πίεσης. 

 Η κατανομή της ελαστίνης και του κολλαγόνου διαφέρει μεταξύ των κεντρικών και 

των περιφερικών αρτηριών. Ο λόγος κολλαγόνου/ελαστίνης αυξάνεται από την αορτή 

προς τις περιφερικές αρτηρίες, οι οποίες είναι πιο ανελαστικές από τις κεντρικές. Για 

τη διευκόλυνση της σύγκρισης των γλοιοελαστικών ιδιοτήτων δομών με διαφορετικές 

αρχικές διαστάσεις, η σκληρότητα μπορεί να εκφραστεί σε σχέση με τον αρχικό 

όγκο.  

Σε αντίθεση με τη σκληρότητα η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

"ελαστικότητα" της αρτηρίας ως κοίλης δομής, ο συντελεστής ελαστικότητας, Einc, 

παρέχει άμεσες πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των υλικών που συνθέτουν το 

αρτηριακό τοίχωμα ανεξάρτητα από τη γεωμετρία του αγγείου. Μεγαλύτερος Einc 

χαρακτηρίζει πιο ανελαστικά βιοϋλικά και είναι υπεύθυνος για την προς τα αριστερά 
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μετακίνηση της καμπύλης πίεσης-όγκου (Εικόνα 4).  

Η φόρτιση που ασκείται στις αρτηρίες εξαρτάται από την πίεση παλμού. Λόγω της 

ανομοιογένειας των γλοιοελαστικών ιδιοτήτων των διαδοχικών αρτηριακών δομικών 

τμημάτων και της επίδρασης των αρτηριακών αντανακλάσεων των κυμάτων, η πίεση 

παλμού και η συστολική πίεση ενισχύονται από την αορτή προς τις περιφερικές 

αρτηρίες. Για τον ορθό προσδιορισμό των ελαστικών ιδιοτήτων των διαφόρων 

αρτηριακών τμημάτων, πρέπει να μετρηθεί και να ληφθεί υπόψη η "τοπική" πίεση 

παλμού.  

Η αρτηριακή σκληρότητα μπορεί να εκτιμηθεί υπερηχογραφικά ή με μέτρηση της 

ταχύτητας σφυγμικού κύματος (PWV) σε ένα δεδομένο αρτηριακό τμήμα, σύμφωνα 

με τον τύπο Moens–Koerteweg PWV2=Einch/ρD, όπου Einc ο προσθετικός 

συντελεστής ελαστικότητας, h το πάχος του τοιχώματος, ρ η πυκνότητα και D η 

διάμετρος της αρτηρίας.  

Οι κύριες "ορατές" συνέπειες της αρτηριακής σκλήρυνσης είναι η αύξηση της 

συστολικής πίεσης και η μείωση της διαστολικής, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

πίεσης παλμού. Η πίεση παλμού εξαρτάται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

εξώθηση της LV (όγκος παλμού) και τις μηχανικές ιδιότητες του αρτηριακού 

συστήματος που επηρεάζουν την πίεση παλμού με δύο μηχανισμούς. Πρώτον, ο 

άμεσος μηχανισμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός υψηλότερου κύματος πίεσης 

από την εξώθηση αίματος από την LV σε ένα ανελαστικό αρτηριακό σύστημα, με 

μειωμένη διαστολική επαναφορά που οδηγεί σε μειωμένη διαστολική πίεση. 

Δεύτερον, ο έμμεσος μηχανισμός δρα μέσω της επίδρασης της αυξημένης αρτηριακής 

σκληρότητας στην PWV και το χρονισμό των ορθόδρομων και ανακλώμενων 

κυμάτων πίεσης. Η εξώθηση του αίματος στην αορτή προκαλεί ένα κύμα πίεσης το 

οποίο εξαπλώνεται στις υπόλοιπες αρτηρίες του σώματος. Αυτό το ορθόδρομο κύμα 
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πίεσης ανακλάται σε οποιοδήποτε σημείο δομικής και λειτουργικής ασυνέχειας του 

αρτηριακού δένδρου, δημιουργώντας έτσι ένα ανακλώμενο κύμα ("ηχώ"), προς την 

ανιούσα αορτή. Τα ορθόδρομα και ανακλώμενα κύματα πίεσης αλληλεπιδρούν 

συνεχώς και αθροίζονται στο μετρώμενο κύμα πίεσης. Το τελικό μέγεθος και σχήμα 

του μετρώμενου κύματος πίεσης καθορίζεται από τη σχέση φάσης (το χρονισμό) των 

συνιστώντων κυμάτων.  

Ο χρονισμός των ορθόδρομων και των ανακλώμενων κυμάτων εξαρτάται από την 

PWV, την απόσταση κίνησης των κυμάτων και τη διάρκεια της εξώθησης της LV. Το 

σχήμα και το μέγεθος των μετρώμενων κυμάτων πίεσης εξαρτάται από τη θέση 

καταγραφής της πίεσης στο αρτηριακό δέντρο.  

Οι περιφερικές αρτηρίες βρίσκονται κοντά σε θέσεις ανάκλασης και τα ορθόδρομα 

και ανακλώμενα κύματα βρίσκονται σε φάση και, έτσι, έχουν αθροιστικό 

αποτέλεσμα. Η ανιούσα αορτή και οι κεντρικές αρτηρίες είναι μακριά από τις θέσεις 

ανάκλασης και, ανάλογα με την PWV και το μήκος της αρτηρίας, η επιστροφή του 

ανακλώμενου κύματος καθυστερεί κατά άλλοτε άλλο χρόνο με αποτέλεσμα τα 

ορθόδρομα και τα ανακλώμενα κύματα να μη βρίσκονται σε φάση.  

Σε νέους ενήλικες με ελαστικές αρτηρίες και χαμηλή PWV, τα ανακλώμενα κύματα 

φτάνουν στις κεντρικές αρτηρίες κατά τη διαστολή, μετά το πέρας της εξώθησης της 

LV. Ο χρονισμός αυτός είναι επιθυμητός, αφού τα ανακλώμενα κύματα προκαλούν 

αύξηση της πίεσης στην ανιούσα αορτή κατά την πρωτοδιαστολή και όχι κατά τη 

συστολή, με αποτέλεσμα συστολική πίεση και πίεση παλμού στην αορτή 

χαμηλότερες από εκείνες στις περιφερικές αρτηρίες (μόνο η μέση αρτηριακή πίεση 

είναι σχεδόν σταθερή σε ολόκληρο το αρτηριακό σύστημα). Η κατάσταση αυτή είναι 

πλεονεκτική από φυσιολογικής άποψης, αφού η αύξηση της πρωτοδιαστολικής 

πίεσης έχει ευνοϊκή επίδραση στη στεφανιαία αιμάτωση, χωρίς να αυξάνει το 
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μεταφόρτιο της LV.  

Ο επιθυμητός χρονισμός διαταράσσεται από την αυξημένη PWV λόγω της 

αρτηριακής σκλήρυνσης. Με την αυξημένη PWV, οι θέσεις ανάκλασης φαίνονται 

"πλησιέστερα" στην ανιούσα αορτή και τα ανακλώμενα κύματα εμφανίζονται 

νωρίτερα, ερχόμενα πιο κοντά σε φάση με τα ορθόδρομα κύματα σε αυτήν περιοχή. 

Η πρωιμότερη επιστροφή σημαίνει ότι το ανακλώμενο κύμα φτάνει στις κεντρικές 

αρτηρίες κατά τη συστολή και όχι κατά τη διαστολή, ενισχύοντας έτσι τις συστολικές 

πιέσεις στην αορτή και την αριστερή κοιλία, ενώ η διαστολική πίεση στην αορτή 

είναι μειωμένη. Στην κατάσταση αυτή, οι βαθμιδώσεις πίεσης κατά μήκος του 

αρτηριακού δένδρου τείνουν προς το μηδέν, με αποτέλεσμα μια παροδική εξίσωση 

των περιφερικών με τις αορτικές πιέσεις.  

Η αυξημένη αρτηριακή σκληρότητα είναι βλαπτική για τη λειτουργία της LV. 

Ευνοώντας την πρώιμη ανάκλαση των κυμάτων πίεσης, η αρτηριακή σκλήρυνση, 

αυξάνει τις μέγιστες και τις τελοσυστολικές πιέσεις στην ανιούσα αορτή, αυξάνοντας 

το φορτίο πίεσης και την κατανάλωση οξυγόνου και μειώνοντας τη διαστολική 

αρτηριακή πίεση η οποία επηρεάζει τη στεφανιαία αιμάτωση και την κατανομή της 

αιματικής ροής.  

Μελέτες σε σκύλους έχουν δείξει ότι η αορτική σκλήρυνση μειώνει άμεσα την 

υπενδοκαρδιακή αιματική ροή, παρά την αυξημένη μέση στεφανιαία ροή και ότι η 

χρόνια αορτική σκλήρυνση μειώνει την καρδιακή διατοιχωματική αιμάτωση και 

επιβαρύνει την υπενδοκάρδια ισχαιμία. Επιπλέον, η αυξημένη συστολική αρτηριακή 

πίεση προκαλεί μυοκαρδιακή υπερτροφία (Εικόνα 5) και διαταράσσει τη διαστολική 

λειτουργία και την εξώθηση της LV. Επιπροσθέτως, η αυξημένη συστολική 

αρτηριακή πίεση και πίεση παλμού επιταχύνουν την αρτηριακή βλάβη, αυξάνοντας 

την κόπωση των βιοϋλικών, τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις και την αρτηριακή 
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σκλήρυνση, μεγεθύνοντας τις επιπτώσεις.  

Ενώ η αρτηριακή σκλήρυνση είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση της μετάδοσης του 

σφυγμικού κύματος, η ένταση της ανάκλασης κύματος εξαρτάται από τις 

ανακλαστικές ιδιότητες του αγγειακού δέντρου (ανακλαστικότητα), οι οποίες 

μπορούν να μεταβληθούν ανεξάρτητα από την αρτηριακή σκλήρυνση. Η 

ανακλαστικότητα εξαρτάται από τις ασυνέχειες στην προβολή αντίστασης στη ροή 

των διαδοχικών αρτηριακών τμημάτων, τη γωνία διακλάδωσής τους, τον 

αγγειοκινητικό τόνο και τις γεωμετρικές ιδιότητες του μικροαγγειακού δικτύου και 

από το σχήμα του σώματος που διαμορφώνει το βαθμό χωρικής διασποράς του 

κύματος πίεσης. 

  

 

Εικόνα 4. Αναπαράσταση των σχέσεων πίεσης-όγκου. Σημειώστε ότι η σκληρότητα / 

ευενδοτότητα  εξαρτάται από τη θέση στην καμπύλη, με την ελαστικότητα να 

μειώνεται με την αύξηση της πίεσης και από τις μεταβολές των γλοιοελαστικών 

ιδιοτήτων (μετακίνηση της καμπύλης προς τα αριστερά με αύξηση του συντελεστή 

ελαστικότητας Einc) (ευγενική προσφορά του Gerard London) 
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Εικόνα 5.  Συσχέτιση μεταξύ της αορτικής σκληρότητας (PWV) και του δείκτη 

αριστερής κοιλιακής μάζας σε ασθενείς με ESRD.(ευγενική προσφορά του Gerard 

London) 
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 188

 

 

 

 

Εικόνα 6.  Συσχέτιση μεταξύ της ανάκλασης κύματος και του δείκτη αριστερής 

κοιλιακής μάζας σε ασθενείς με ESRD (ευγενική προσφορά του Gerard London) 
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Η λειτουργία εξομάλυνσης της ροής από το αρτηριακό δένδρο μεταβάλλεται κυρίως 

κατά τη διαδικασία γήρανσης και σε καταστάσεις σχετιζόμενες με τη "σκληρυντική" 

αναδιαμόρφωση των αρτηριακών τοιχωμάτων, δηλαδή σχετίζεται με αύξηση του 

περιεχόμενου κολλαγόνου και διαφοροποιήσεις του εξωκυττάριου στρώματος 

(αρτηριοσκλήρυνση).  

Η αρτηριοσκλήρυνση εκδηλώνεται κυρίως με τη μορφή εκφύλισης του μέσου χιτώνα 

η οποία είναι γενικευμένη στη θωρακική αορτή και τις κεντρικές αρτηρίες, 

προκαλώντας διάταση, διάχυτη υπερτροφία και σκλήρυνση αυτών.  

Η αρτηριοσκλήρυνση θεωρείται ενίοτε ως ένα "φυσιολογικό" φαινόμενο γήρανσης, 

οδηγώντας σε διάχυτη ινοελαστική πάχυνση του έσω χιτώνα, αύξηση της διάμεσης 

ουσίας και του κολλαγόνου του μέσου χιτώνα και διάσπαση των ελαστικών πετάλων 

με δευτερογενή ίνωση και ασβέστωση του μέσου χιτώνα.  

Οι σχετιζόμενες με την ηλικία μεταβολές που οδηγούν σε σκλήρυνση είναι 

ετερογενείς και πιο εκσεσημασμένες στην αορτή και στις κεντρικές, ελαστικού τύπου 

αρτηρίες από ό,τι στις περιφερικές μυϊκού τύπου αρτηρίες των άκρων. Συνολικά, η 

αθηροσκλήρυνση είναι μια διαταραχή η οποία τυπικά διαταράσσει τη λειτουργία 

μεταφοράς των αρτηριών, ενώ η αρτηριοσκλήρυνση δεν τη διαφοροποιεί υπό βασικές 

μεταβολικές συνθήκες. Ωστόσο, σε Δυτικούς πληθυσμούς, οι δύο αυτές καταστάσεις 

συχνά συνυπάρχουν αφού αμφότερες εξελίσσονται με την ηλικία και μοιράζονται 

κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς, καθιστώντας ενίοτε δυσχερή τη διάκριση.  

Το αρτηριακό σύστημα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ESRD 

υφίσταται αναδιαμόρφωση η οποία χαρακτηρίζεται από διάταση και, σε μικρότερο 

βαθμό, από υπερτροφία του έσω και μέσου χιτώνα των κεντρικών, ελαστικού τύπου 

μεγάλων αρτηριών και τοιχωματική υπερτροφία των περιφερικών μυϊκού τύπου 

αρτηριών.  
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Σε ασθενείς με ESRD, η αναδιαμόρφωση αυτή σχετίζεται με μεταβολές των εγγενών 

ιδιοτήτων των υλικών του αρτηριακού τοιχώματος (Einc) συμπεριλαμβανομένων των 

αρτηριών χωρίς αθηροσκλήρυνση, όπως των αρτηριών των άνω άκρων. Οι μεγάλες 

αρτηρίες, όπως η αορτή και η κοινή καρωτίδα αρτηρία, έχουν αυξημένες διαστάσεις 

στους ασθενείς με ESRD σε σύγκριση με ισοδύναμους ως προς την ηλικία, το φύλο 

και την αρτηριακή πίεση μάρτυρες.  

Αύξηση των διαστάσεων των αρτηριών παρατηρείται ήδη από την έναρξη της 

αιμοκάθαρσης, δείχνοντας ότι η αρτηριακή αναδιαμόρφωση συντελείται πρώιμα κατά 

την πορεία την νεφρικής ανεπάρκειας.  

Οι εσωτερικές διαστάσεις των μεγάλων αρτηριών επηρεάζονται από πολλούς 

παράγοντες. Αρκετοί παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο ή η μέση αρτηριακή πίεση 

είναι μη ειδικοί για τους ασθενείς με ESRD, ενώ άλλοι, όπως η υψηλή ταχύτητα ροής 

του αίματος και ο υψηλός συστηματικός ρυθμός ροής είναι πιο ειδικοί για τον 

πληθυσμό αυτό (Εικόνα 7). 

Σε ασθενείς με ESRD, η χρόνια υπερφόρτιση σε όγκο/ροή (αναιμία, αρτηριο- 

φλεβώδεις αναστομώσεις, κατακράτηση νατρίου και ύδατος) δημιουργεί συνθήκες 

αρτηριακής αναδιαμόρφωσης. Το πάχος του έσω και του μέσου χιτώνα των 

ελαστικού τύπου αρτηριών είναι ανάλογο των μεταβολών της διαμέτρου, με 

αμετάβλητο λόγο τοιχώματος προς αυλό, ενώ οι μυϊκού τύπου αρτηρίες 

χαρακτηρίζονται από τοιχωματική υπερτροφία και αυξημένο λόγο τοιχώματος προς 

αυλό.  

Αυτή η ετερογένεια σχετίζεται με την επικράτηση της σχετιζόμενης με τη ροή 

αναδιαμόρφωσης στις κεντρικές αρτηρίες υπό συνθήκες συνδυασμού υπερφόρτισης 

σε πίεση και σε ροή. Σύμφωνα με το νόμο του Laplace, η υπερτροφία του αρτηριακού 

τοιχώματος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ανταπόκριση στην αυξημένη τάση 
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εφελκυσμού και όταν αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, ανεξάρτητα από την εσωτερική 

διάμετρο, ο λόγος τοιχώματος προς αυλό πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να 

διατηρηθεί η τάση εφελκυσμού στο φυσιολογικό. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε σε 

μη ουραιμικούς πληθυσμούς, αλλά όχι σε ασθενείς με ESRD των οποίων ο λόγος 

τοιχώματος προς αυλό στις μεγάλες αρτηρίες δεν σχετιζόταν με τις μεταβολές πίεσης.  

Η διαφορά ανάμεσα στις παρατηρούμενες συσχετίσεις δείχνει ότι οι μεγάλες αρτηρίες 

ενδέχεται να έχουν περιορισμένη χωρητικότητα όταν υπερτραφούν σε ανταπόκριση 

σε συνδυασμό υπερφόρτισης σε ροή και πίεση.  

Η πιθανότητα αυτή καταγράφηκε από τους Savage και συν. και από τους Konings και 

συν. που έδειξαν ότι οι ασθενείς με ESRD δεν εμφάνιζαν πάχυνση του αρτηριακού 

τοιχώματος. Η διαφορετική υπερτροφική απόκριση ενδέχεται να οφείλεται σε 

ποιοτικές διαφοροποιήσεις των βιοϋλικών στην "ουραιμική αγγειοπάθεια".  

Η αρτηριακή διατασιμότητα εξαρτάται από την πίεση σε ασθενείς με ιδιοπαθή 

υπέρταση και η μειωμένη αρτηριακή διατασιμότητα οφείλεται σε υψηλότερη 

διατείνουσα αρτηριακή πίεση και όχι σε πάχυνση του αρτηριακού τοιχώματος ή σε 

τροποποιήσεις της εγγενούς σκληρότητας των βιοϋλικών.  

Μετά από προσαρμογή για διαφορές στην αρτηριακή πίεση (δηλ. υπό ισοβαρικές 

συνθήκες, η ελαστικότητα των αρτηριών στους ασθενείς με ιδιοπαθή αρτηριακή 

υπέρταση είναι μεγαλύτερη (στις μυϊκού τύπου αρτηρίες) ή ίδια (στις ελαστικού 

τύπου αρτηρίες), σε σύγκριση με νορμοτασικούς μάρτυρες. Η αντίληψη αυτή 

διαφέρει από την παρατήρηση σε ασθενείς με ESRD, στους οποίους η σκληρότητα 

της κοινής καρωτίδας είναι αυξημένη σε σύγκριση με ισότιμους ως προς την ηλικία 

και την αρτηριακή πίεση ουραιμικούς ασθενείς.  

Στους ασθενείς με ESRD, η αρτηριακή υπερτροφία συνοδεύεται από μεταβολές των 

εγγενών ελαστικών ιδιοτήτων του αγγειακού τοιχώματος (αυξημένος Einc) που 
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συμβάλλει στην αύξηση του φορτίου πίεσης. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις 

ελαστικού και μυϊκού τύπου αρτηρίες, συμπεριλαμβανομένων των αρτηριών χωρίς 

αθηροσκλήρυνση, όπως η κερκιδική αρτηρία.  

Η παρατήρηση ότι ο ελαστικός δείκτης είναι αυξημένος στους ασθενείς με ESRD 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη μεταβολής των εγγενών ελαστικών ιδιοτήτων ή μειζόνων 

αρχιτεκτονικών διαταραχών, όπως εκείνες που παρατηρούνται στην πειραματική 

ουραιμία και στις αρτηρίες ουραιμικών ασθενών, όπως ινοελαστική πάχυνση του έσω 

χιτώνα, αύξηση του εξωκυττάριου στρώματος και υψηλό περιεχόμενο σε ασβέστιο με 

εκτεταμένες ασβεστώσεις του μέσου χιτώνα.   

  

Εικόνα 7. Συσχέτιση μεταξύ της ταχύτητας ροής στο χώρο εξώθησης της αριστερής 

κοιλίας και της διαμέτρου της κοινής καρωτίδας αρτηρίας σε ασθενείς με ESRD 

(ευγενική προσφορά του Gerard London) 
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Τέλος, η παρουσία γενικευμένης ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας σε ουραιμικούς 

ασθενείς πιθανώς συνεισφέρει σημαντικά στις αρτηριακές μεταβολές στους ασθενείς 

με ESRD. Όπως δείχθηκε πειραματικά από τους Levy και συν. το ενδοθήλιο 

επηρεάζει τις μηχανικές και γεωμετρικές ιδιότητες των μεγάλων αρτηριών και η 

αφαίρεσή του προκαλεί αύξηση της αρτηριακής διαμέτρου.  

Στους ασθενείς με ESRD, οι μεταβολές στις μεγάλες αρτηρίες σχετίζονται με 

μειωμένη μετισχαιμική αρτηριοδιαστολή και μειωμένη εξομάλυνση της ροής, 

υποδεικνύοντας συσχέτιση μεταξύ των αρτηριακών μεταβολών και της ενδοθηλιακής 

δυσλειτουργίας.  

Συσχέτιση της αρτηριακής αναδιαμόρφωσης και των λειτουργικών διαταραχών με 

διαταραχές των λιπιδίων δεν είναι εμφανής και έχει παρατηρηθεί μόνο περιστασιακά. 

Οι London και συν. και οι Saito και συν. ανέφεραν αρνητική συσχέτιση ανάμεσα 

στην αορτική PWV και την HDL χοληστερόλη. Οι Burdick και συν. και οι Nishizawa 

και συν. περιέγραψαν μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στο πάχος του έσω χιτώνα της 

καρωτίδας και της IDL ή LDL χοληστερόλης.  

Οι συχνότερα παρατηρούμενοι παράγοντες που σχετίζονται με την αρτηριακή 

σκλήρυνση στην ESRD φαίνεται ότι είναι οι διαταραχές του μεταβολισμού του 

ασβεστίου και του φωσφόρου. Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι κάποιες από τις 

επιδράσεις της νεφρικής ανεπάρκειας στην αρτηριακή αναδιαμόρφωση και την 

αυξημένη ινογένεση εξαρτώνται από την ευοδωτική δράση της παραθορμόνης.  

Σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, η αορτική PWV διαπιστώθηκε ότι 

συσχετιζόταν με την ασβέστωση του μέσου χιτώνα των μυϊκών αρτηριών και 

αυξημένο γινόμενο ασβεστίου φωσφόρου. 

 Οι Kawagishi και συν. ανέφεραν ότι τα υψηλά επίπεδα φωσφόρου σχετίζονταν με 

πάχυνση του έσω και μέσου χιτώνα, ενώ τα αυξημένα επίπεδα PTH στον ορό ήταν 
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παράγοντας κινδύνου για αυξημένο πάχος τοιχώματος των μηριαίων αρτηριών.  

Μελετώντας μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς ασθενείς, οι Barenbrock και συν. 

παρατήρησαν συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα παραθορμόνης και σε 

μειωμένη διατασιμότητα της κοινής καρωτίδας αρτηρίας. Πρόσφατα δεδομένα 

δείχνουν ότι η ασβέστωση του μέσου χιτώνα και οι εκτεταμένες ασβεστώσεις του 

αρτηριακού δένδρου είναι ο κυρίαρχος υπεύθυνος παράγοντας για την αυξημένη 

αρτηριακή σκλήρυνση.  

Οι παθοφυσιολογικές συνέπειες της αρτηριακής σκλήρυνσης και των ανακλώμενων 

κυμάτων πίεσης είναι εκείνες που ήδη έχουν περιγραφεί, δηλαδή αυξημένο 

μεταφόρτιο σχετιζόμενο με κοιλιακή υπερτροφία, μειωμένη υπενδοκαρδιακή 

αιμάτωση και αυξημένη μηχανική κόπωση των αρτηριών.  

Η αρτηριακή σκλήρυνση συνδέεται με μεταβολές της αρτηριακής πίεσης, 

χαρακτηριζόμενες από αύξηση της συστολική ΑΠ και της πίεσης παλμού. Η 

αυξημένη πίεση παλμού μπορεί να προκύψει από αυξημένη συστολική πίεση καθώς 

και από μειωμένη διαστολική ΑΠ, το οποίο είναι τυπικό γνώρισμα της προχωρημένης 

αρτηριοσκλήρυνσης και υπεύθυνο για τη σταθεροποίηση ή μείωση της διαστολικής 

πίεσης που παρατηρείται μετά την ηλικία των 60.  

Στο γενικό πληθυσμό, η υψηλή πίεση παλμού, είναι ανεξάρτητος καρδιαγγειακός 

παράγοντας κινδύνου και παρατηρείται κυρίως σε πιο ηλικιωμένα άτομα >50 ετών. Η 

αιτία είναι ότι η συστολική ΑΠ, καθώς και η πίεση παλμού προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα σε καρδιακούς παράγοντες (όγκος παλμού, ταχύτητα 

εξώθησης) και στην αντίσταση στην εξώθηση από την LV.  

Η πίεση παλμού μπορεί επίσης να οφείλεται σε αυξημένο όγκο παλμού (όπως για 

παράδειγμα σε προπονημένους αθλητές με αυτόματη βραδυκαρδία και υψηλό όγκο 

παλμού και δεν σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο). Ο κίνδυνος που συνδέεται με την 
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υψηλή πίεση παλμού εμφανίζεται όταν αυτή οδηγεί σε αρτηριακή σκλήρυνση. 

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πίεση παλμού συσχετίζεται με 

τον κίνδυνο θανάτου στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.  

Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σε πρώιμο στάδιο, οι Levin και συν. έχουν δείξει 

ότι η αυξημένη συστολική ΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη αριστερής 

κοιλιακής υπερτροφίας και της εξέλιξής της στο χρόνο (λόγος πιθανοτήτων 1.11 για 

κάθε αύξηση κατά 5 mmHg). Η αρτηριακή σκλήρυνση των ελαστικού τύπου 

αρτηριών σχετίζεται με μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης και είναι ήδη παρατηρήσιμη 

σε ασθενείς με ήπια προς μέτρια νεφρική δυσλειτουργία καθώς και σε ασθενείς με 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.  

Σε ασθενείς με ESRD, η LVH σχετίζεται στενά με τη συστολική ΑΠ ή την πίεση 

παλμού. Η αρτηριακή σκλήρυνση και η πρώιμη ανάκλαση των κυμάτων τα είναι οι 

κύριες συνιστώσες της συστολικής ΑΠ και της πίεσης παλμού στους ασθενείς με 

ESRD και σχετίζονται με την LVH και την εξέλιξή της.  

Ενώ στο παρελθόν οι συνέπειες της αρτηριακής σκλήρυνσης στην έκβαση του 

ασθενούς δεν είχαν εκτιμηθεί άμεσα, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η αρτηριακή 

σκλήρυνση και η πρώιμη ανάκλαση κυμάτων είναι per se ανεξάρτητοι παράγοντες 

κινδύνου ολικής και καρδιαγγειακής θνησιμότητας στους ασθενείς με ESRD, όπως 

και στο γενικό πληθυσμό. Οι Blacher και συν. εφάρμοσαν λογιστική παλινδρόμηση 

και ανάλυση κατά Cox σε διάφορες παραμέτρους μιας κοόρτης 241 ασθενών με 

ESRD και έδειξαν ότι η αορτική PWV ήταν ανεξάρτητος και σημαντικός 

προγνωστικός δείκτης της συνολικής και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας. Μετά 

από προσαρμογή για όλους τους παράγοντες κινδύνου (ηλικία, ιστορικό 

καρδιαγγειακής νόσου, αρτηριακή υπέρταση, αναιμία, υπερτροφία της αριστερής 

κοιλίας κτλ), ο λόγος πιθανοτήτων για την PWV (>1227 cm/s) ήταν 4.4 [διάστημα 
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εμπιστοσύνης (CI): 2.3–8.5] για τη συνολική θνησιμότητα και 5 (CI: 2.3–10.9) για 

την καρδιαγγειακή θνησιμότητα (Εικόνα. 8).  

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν από τους Shoji και συν. σε διαβητικούς 

ασθενείς με ESRD. Στη μελέτη αυτή δείχθηκε ότι η επίδραση της αρτηριακής 

σκλήρυνσης στη θνησιμότητα υπερέβαινε το ρόλο του διαβήτη. Τέλος, οι Laurent και 

συν. έδειξαν ότι η αορτική PWV ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης της 

συνολικής και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας στο γενικό πληθυσμό. Η PWV είναι 

μια σύμπλοκη παράμετρος η οποία καθορίζεται από την αρτηριακή γεωμετρία και τις 

εγγενείς ελαστικές ιδιότητες, όπως περιγράφεται από την εξίσωση Moens–Korteweg 

(βλ. ανωτέρω). 

 Με βάση την ανάλυση κατά Cox, οι Blacher και συν. έδειξαν ότι ο κύριος 

παράγοντας που σχετίζεται με την PWV ως προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας 

στους ασθενείς με ESRD είναι ο αυξημένος δείκτης ελαστικότητας. Ο τελευταίος 

σχετίζεται με εκτεταμένες αρτηριακές ασβεστώσεις, οι οποίες επίσης συνιστούν 

ισχυρό προγνωστικό δείκτη στους ασθενείς με ESRD. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

αυξημένη αγγειακή ανακλαστικότητα επηρεάζει τις ανακλάσεις των κυμάτων 

ανεξάρτητα από την αρτηριακή σκλήρυνση.  Στους ασθενείς με ESRD, η αυξημένη 

ανακλαστικότητα στα κύματα πίεσης σχετίζεται με την ολική και την καρδιαγγειακή 

θνησιμότητα ανεξάρτητα και παράλληλα με την αρτηριακή σκλήρυνση.   

  

 

 

Εικόνα. 8. Η πιθανότητα επιβίωσης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών ανάλογα με την 

αορτική PWV (ευγενική προσφορά του Gerard London) 
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Θεραπευτικές παρεμβάσεις στην αρτηριακή σκλήρυνση και η επίδρασή τους στην 

έκβαση των ασθενών. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερτροφία της 

αριστερής κοιλίας και η αρτηριακή σκλήρυνση σχετίζονται στενά μεταξύ τους και ότι 

είναι αμφότερες ανεξάρτητες ανεξάρτητοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.  

Η βελτίωση της αρτηριακής σκλήρυνσης πρέπει να είναι ένας από τους κύριους 

στόχους της πρόληψης και της θεραπείας των καρδιαγγειακών επιπλοκών της ESRD. 

Η αιμοκάθαρση μόνη της δεν αυξάνει την αρτηριακή διατασιμότητα και μερικές 

μελέτες δείχνουν ότι η αρτηριακή λειτουργία επιδεινώνεται με την πάροδο του 

χρόνου.  

Γνωρίζουμε από μελέτες σε μη ουραιμικούς ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση ότι η 

μακροχρόνια αντιυπερτασική θεραπεία προάγει αντίστροφη αρτηριακή 

αναδιαμόρφωση με βελτίωση των γλοιοελαστικών ιδιοτήτων των αρτηριών.  

Κατά τα τελευταία έτη, λίγες ελεγχόμενες μελέτες είχαν ως στόχο να εξετάσουν τη 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol17/issue10/images/large/NDT16346-8.jpeg�
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δράση των αντιυπερτασικών φαρμάκων στη λειτουργία των μεγάλων αρτηριών σε 

ασθενείς με ESRD σε διαλείπουσα αιμοκάθαρση.  

Έχει δειχθεί ότι η μακροχρόνια αντιυπερτασική θεραπεία μειώνει αποτελεσματικά 

την αρτηριακή πίεση, την αορτική PWV και τις ανακλάσεις των κυμάτων πίεσης. Τα 

αντιυπερτασικά φάρμακα μειώνουν την αορτική PWV σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με 

τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.  

Η εξάρτηση της αρτηριακής σκλήρυνσης από την αρτηριακή πίεση προσφέρει τη 

δυνατότητα να διερευνηθεί το κατά πόσον η υποστροφή της αρτηριακής σκλήρυνσης 

επιδρά ευνοϊκά στη μακροχρόνια πρόγνωση των ασθενών. Οι Guerin και συν. 

μελέτησαν 150 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς των οποίων αρτηριακή πίεση μειώθηκε 

με συνδυασμό επίτευξης του ‘ξηρού βάρους’ και αντιυπερτασικών φαρμάκων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ασθενείς των οποίων η PWV μειώθηκε παράλληλα με 

την αρτηριακή πίεση, η επιβίωση ήταν πολύ καλύτερη από εκείνους τους ασθενείς με 

ESRD των οποίων η PWV δεν ήταν ευαίσθητη στη μείωση της πίεσης (Εικόνες 9 και 

10).  

Η ευαισθησία της αρτηριακής σκλήρυνσης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης 

σχετιζόταν επίσης με μείωση της αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας, η οποία από 

μόνη επηρεάζει ευνοϊκά την επιβίωση ασθενών με ESRD. Τα αποτελέσματα της 

υποστροφής της σκλήρυνσης και της κοιλιακής υπερτροφίας ήταν ανεξάρτητα από τις 

ίδιες τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση του 

αΜΕΑ περινδοπρίλη σχετιζόταν, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της PWV ή της 

αρτηριακής πίεσης, με μειωμένο σχετικό κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου 0.19 (95% 

CI: 0.14–0.43). 
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Εικόνα. 9. Πιθανότητα επιβίωσης ανάλογα με την ανταπόκριση της αορτικής PWV 

στην αντιυπερτασική θεραπεία. Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη μείωση της 

αρτηριακής πίεσης με μείωση της PWV είχαν σημαντικά καλύτερη πρόγνωση  

(ευγενική προσφορά του Gerard London) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 10. Απεικόνιση των μεταβολών της μέσης αρτηριακής πίεσης (MBP) και της 

PWV ανάλογα με την έκβαση σε ασθενείς με ESRD. Στους ασθενείς που επιβίωναν 

μετά από μέση παρακολούθηση 5 ετών η αορτική PWV μειώθηκε παράλληλα με την 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol17/issue10/images/large/NDT16346-9.jpeg�
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αρτηριακή πίεση. Στους ασθενείς που απεβίωσαν, παρά την παρόμοια μείωση της 

αρτηριακής πίεσης, η αορτική PWV εξακολούθησε να αυξάνεται (ευγενική 

προσφορά του Gerard London). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εκτεταμένες ασβεστώσεις του αρτηριακού δένδρου 

συνδέονται με αυξημένη σκλήρυνση, μη ανταπόκριση στα αντιυπερτασικά φάρμακα 

και αυξημένο κίνδυνο θανάτου.  

Οι αγγειακές ασβεστώσεις αποτελούν συνέπεια μιας ενεργού "οστεογενετικής" 

διαδικασίας στο αγγειακό τοίχωμα και συσχετίζονται με πολλούς παράγοντες όπως η 

υπερφωσφαταιμία και πιθανώς το θετικό ισοζύγιο ασβεστίου (συχνά σχετιζόμενο με 

αδυναμική οστική νόσο, λόγω υπερκαταστολής του υπερπαραθυροειδισμού). 

Πρόσφατες μελέτες έχουν αμφισβητήσει την τρέχουσα πρακτική ελέγχου της 

υπερφωσφαταιμίας με ασβεστιούχες φωσφοροδεσμευτικές ουσίες και έχουν δείξει ότι 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol17/issue10/images/large/NDT16346-10.jpeg�
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υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία αρτηριακής ασβέστωσης και 

στο ποσό του προσλαμβανόμενου ασβεστίου.  Οι συσχετίσεις αυτές πρέπει να 

επιβεβαιωθούν.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια πρόσφατη μελέτη της μη ασβεστιούχου ουσίας 

σεβελαμέρης έδειξε ότι η χορήγηση της ουσίας αυτής, αντίθετα με τις ασβεστιούχες 

φωσφοροδεσμευτικές ουσίες, μπορεί να προλάβει την εξέλιξη αρτηριακών 

ασβεστώσεων σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, όπως διαπιστώνεται με υπολογιστική 

τομογραφία ακτίνας ηλεκτρονίων.   

Οι αγγειακές επιπλοκές στην ESRD αποδίδονται σε δύο διαφορετικούς αν και 

σχετιζόμενους μηχανισμούς, την αθηροσκλήρυνση και την αρτηριοσκλήρυνση.  

Η αρτηριοσκλήρυνση χαρακτηρίζεται από διάχυτη διάταση και υπερτροφία των 

μεγάλων αρτηριών και σκλήρυνση των αρτηριακών τοιχωμάτων και αντιπροσωπεύει 

μια κλινική μορφή επιταχυνόμενης διαδικασίας γήρανσης.  

Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με αρκετές αιμοδυναμικές μεταβολές χαρακτηριστικές 

της ESRD, όπως υπερφόρτιση σε ροή/όγκο, και αυξημένη κυκλοτερή τάση 

εφελκυσμού λόγω αυξημένης αρτηριακής διαμέτρου και/ή ενδαρτηριακής πίεσης.  

Ως αποτέλεσμα των αρτηριακών αλλοιώσεων, η συστολική πίεση αυξάνεται στους 

ασθενείς με ESRD, ενώ η διαστολική πίεση βρίσκεται συνήθως εντός του 

φυσιολογικού εύρους ή χαμηλότερα.  

Οι κύριες επιπτώσεις της αρτηριακής σκλήρυνσης είναι: (i) το αυξημένο μεταφόρτιο 

της LV με ανάπτυξη υπερτροφίας της  LV και αυξημένες μυοκαρδιακές ανάγκες σε 

οξυγόνο και (ii) διαφοροποίηση της στεφανιαίας αιμάτωσης και της κατανομής της 

αιματικής ροής με σχετική υπενδοκάρδιο ισχαιμία. Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν 

τις επιπτώσεις των αρτηριακών αλλοιώσεων στην εξέλιξη της καρδιαγγειακής νόσου 
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και αναγνώρισαν την αρτηριακή αναδιαμόρφωση ως ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη 

συνολικής και καρδιακής θνησιμότητας σε ασθενείς με ESRD. 
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Λ. Προγνωστική εφαρμογή της αρτηριακής σκλήρυνσης  

Επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη πίεση παλμού είναι 

ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου στο γενικό πληθυσμό. Η πίεση παλμού 

καθορίζεται από τη συνδυασμένη επίδραση καρδιακών παραγόντων (όγκος παλμού) και της 

αρτηριακής σκλήρυνσης. 

 Η αρτηριακή σκλήρυνση μπορεί να εκτιμηθεί πιο ευθέως με αρκετές μεθόδους, όπως η μέτρηση 

της ταχύτητας σφυγμικού κύματος (PWV). Η αορτική PWV, ένας δείκτης αορτικής σκλήρυνσης, 

έχει δειχθεί ότι αποτελεί ισχυρό ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα καρδιαγγειακής και ολικής 

θνησιμότητας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) καθώς 

και σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση και σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 80.   

Η εκτίμηση της τοπικής αρτηριακής σκλήρυνσης, όπως της διατασιμότητας της καρωτίδας, έχει 

επίσης δειχθεί ότι είναι προγνωστική καρδιαγγειακού κινδύνου, τόσο σε ασθενείς με ESRD, όσο 

και σε μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς.  

Επιπλέον, μια θεραπευτική μελέτη έδειξε ότι η απουσία μείωσης της PWV στην αορτή, παρά τη 

σημαντική φαρμακευτική μείωση της μέσης αρτηριακής πίεσης, ήταν σημαντικός προγνωστικός 

δείκτης καρδιαγγειακού θανάτου στους ασθενείς με ESRD. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίζουν την 

υπόθεση ότι η μέτρηση της αορτικής PWV θα μπορούσε να βοηθήσει, όχι μόνο στην εκτίμηση 

κινδύνου, αλλά και σε στρατηγικές μείωσης του κινδύνου, μέσω της παρακολούθησης της 

αρτηριακής σκλήρυνσης υπό διάφορα φαρμακευτικά σχήματα. Η σχετιζόμενη με το φάρμακο 

μείωση της αορτικής PWV θα μπορούσε να δίνει προγνωστικές πληροφορίες, επιπλέον της 

μείωσης της αρτηριακής πίεσης.  

Οι μετρήσεις της αορτικής σκλήρυνσης θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημαντικό εργαλείο 

ταυτοποίησης ασθενών με ESRD σε μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Η δυνατότητα 

αναγνώρισης αυτών των ασθενών θα οδηγούσε σε καλύτερη διαστρωμάτωση κινδύνου καθώς και 
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σε πρωιμότερη και πιο οικονομικά αποδοτική πρόληψη.  

 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν τονίσει τη στενή σχέση ανάμεσα στην αύξηση της αρτηριακής 

πίεσης (ΑΠ) και της επίπτωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων. (1,2) Στο παρελθόν, η ταξινόμηση 

της κλινικής υπέρτασης στηριζόταν κυρίως στη διαστολική ΑΠ (ΔΑΠ) και η υπέρταση 

αποδιδόταν σε μείωση της διαμέτρου ή του αριθμού των μικρών αρτηριών, λόγω 

προσαρμοστικών μεταβολών στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς.  

Πρόσφατες προοπτικές μελέτες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στη συστολική ΑΠ (ΣΑΠ), ως 

καλύτερο δείκτη καρδιαγγειακής θνησιμότητας (3–5) και στην αυξημένη πίεση παλμού (ΠΠ) ως 

ανεξάρτητο δείκτη καρδιαγγειακής θνησιμότητας. (6 –13) Οι μελέτες αυτές έχουν εστιάσει την 

προσοχή στις επιπτώσεις της σκλήρυνσης των μεγάλων αρτηριών και στο πώς αυτή επηρεάζει τη 

ΣΑΠ, την ΠΠ και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.(14–33 ) 

Οι γλοιοελαστικές ιδιότητες των μεγάλων αρτηριών μπορούν να περιγραφούν από την άποψη της 

ευενδοτότητας, της διατασιμότητας ή της σκλήρυνσης της αορτής ή κάποιας άλλης μεμονωμένης 

αρτηρίας. (14–17) Οι παράμετροι αυτές καθορίζονται συνήθως από συστολο-διαστολικές 

μεταβολές της διαμέτρου σε συνδυασμό με τη μέτρηση της τοπικής ΠΠ.(14–19,24,25,34–37) 

Εναλλακτικές προσεγγίσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν, όπως η, πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη, μελέτη της ταχύτητας σφυγμικού κύματος (PWV). (14,15,21)  

 

Πίεση παλμού, αρτηριακή σκλήρυνση και καρδιαγγειακός κίνδυνος  

Από μεθοδολογικής άποψης, η αντίληψη ότι η ΠΠ παίζει ανεξάρτητο ρόλο επιπλέον της ΣΑΠ, 

ΔΑΠ και της μέσης ΑΠ είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Οι πρώτες αναφορές από τις μελέτες 

Framingham και Chicago (4,6) έδειχναν ότι η ΠΠ δεν υπερτερούσε της ΣΑΠ ως προς την 

πρόβλεψη στεφανιαίας νόσου. Ο σχετικός κίνδυνος που σχετιζόταν με τη ΔΑΠ, τη ΣΑΠ και την 

ΠΠ, ως προς την 5ετή θνησιμότητα αξιολογήθηκε με το Πρόγραμμα Διάγνωσης και 

Παρακολούθησης της Υπέρτασης. Μετά από προσαρμογή για άλλους συγχυτικούς παράγοντες, η 
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ΠΠ δείχθηκε ότι ήταν σημαντικός προγνωστικός δείκτης της συνολικής θνησιμότητας. Σε ένα 

μοντέλο το οποίο περιελάμβανε μόνο μη θεραπευόμενους ασθενείς, η ΠΠ παρέμεινε σημαντική 

ακόμα και όταν το μοντέλο περιέλαβε τη ΣΑΠ. Ο ανεξάρτητος προγνωστικός ρόλος της ΠΠ κατά 

τη διάρκεια αντιυπερτασικής θεραπείας αναδείχθηκε επίσης από τους Alderman και συν.(13)  

Σε μια γαλλική μελέτη νορμοτασικών και μη θεραπευόμενων υπερτασικών ασθενών, ο δείκτης 

παλμικότητας της ΑΠ σχετιζόταν με την αριστερή κοιλιακή (LV) υπερτροφία.(8)  

 

ΕΙΚ. 1. Πιθανότητα επιβίωσης σε ασθενείς με ESRD ανάλογα με το επίπεδο (PWV). Διαίρεση σε 

τριτημόρια. (από το προσωπικό αρχείο του Michel Safar) 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια 10ετούς παρακολούθησης, ο δείκτης παλμικότητας σχετιζόταν με αυξημένο 

κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νόσο στις γυναίκες. Σε μια άλλη προοπτική εκτίμηση 
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υπερτασικών ασθενών, εκείνοι που βρίσκονταν στο υψηλότερο τριτημόριο ΠΠ πριν την 

έναρξη αντιυπερτασικής θεραπείας είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Οι 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις έδειξαν ότι η ΠΠ, ως ποιοτική μεταβλητή, ήταν ανεξάρτητος  

προγνωστικός δείκτης εμφράγματος του μυοκαρδίου. (9)  

Οι Millar και Lever από τη μελέτη Medical Research Council (MRC) trial (38) και οι Blacher και 

συν. (39) από τις μελέτες European Working Party on High Blood Pressure in the Elderly 

(EWPHE), Systolic Hypertension in Europe trial (Syst-Eur) και Systolic Hypertension in China 

(Syst-China) έδειξαν ότι η βραχιόνιος ΠΠ ήταν ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης από την ΣΑΠ 

για έμφραγμα του μυοκαρδίου σε υπερτασικούς ασθενείς. Η καλύτερη προγνωστική συνάρτηση 

όλων των δυνατών γραμμικών συνδυασμών των ΣΑΠ και ΔΑΠ ήταν ισοδύναμη με εκείνη της 

ΠΠ μόνης της, υποδεικνύοντας μια αιτιώδη συσχέτιση και όχι μόνο ένα στατιστικό τέχνημα λόγω 

της συσχέτισης της ΠΠ με τη ΣΑΠ. Ο μεγαλύτερος προβλεπόμενος κίνδυνος παρατηρήθηκε όταν 

η αύξηση της ΠΠ σχετιζόταν με υψηλή ΣΑΠ και σταδιακή μείωση της ΔΑΠ. (39) Τέλος, στη 

μελέτη Framingham σε 1924 άτομα 50 ως 79 ετών, ο στεφανιαίος κίνδυνος αυξανόταν όταν η 

ΔΑΠ ήταν χαμηλή με ΣΑΠ 120 mmHg. (40)  

Σε ένα μεγάλο πληθυσμό νορμοτασικών και υπερτασικών ανδρών που παρακολουθήθηκαν για 20 

χρόνια, οι Benetos και συν. (11) επιβεβαίωσαν ότι η αυξημένη ΠΠ ήταν ισχυρός προγνωστικός 

δείκτης εμφράγματος του μυοκαρδίου, τόσο στο φυσιολογικό όσο και στο υπερτασικό εύρος 

αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα σε άνδρες άνω των 55 ετών. Από τις μελέτες των Benetos και συν. 

(11,41) φάνηκε ότι η ΠΠ ήταν παράγοντας κινδύνου, ακόμα και σε άτομα με μέση ΑΠ 107 mm 

Hg, δηλαδή ΑΠ αντιστοιχούσα σε 140/90 mmHg.  

Αρκετές δημοσιεύσεις υποστηρίζουν την άποψη ότι η υψηλή ΠΠ σχετίζεται με βλάβη τελικών 

οργάνων. Η ΠΠ έχει δειχθεί ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής 

θνησιμότητας από υποτροπή εμφράγματος του μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

και δυσλειτουργία της LV. Η αυξημένη ΠΠ σχετιζόταν με ανάπτυξη υπερτροφίας της LV 

ανεξαρτήτως της μέσης ΑΠ. (12,42– 47) Η κεντρική αορτική πίεση δείχθηκε ότι ήταν μείζων  
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δείκτης αορτικής διάτασης στο σύνδρομο Marfan (48) και η ΠΠ ήταν η κύρια παράμετρος 

πίεσης που σχετιζόταν με αρνητική αναδιαμόρφωση κατά τη μακροχρόνια αντιυπερτασική 

θεραπεία. (49)  

Κάποιες παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η ΠΠ είναι προγνωστικός δείκτης θρομβωτικού και 

αιμορραγικού ΑΕΕ. (50,51) Αντιστρόφως, έχει παρατηρηθεί σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη 

ΣΑΠ και την ΠΠ από τη μια πλευρά και τη στένωση της καρωτίδας από την άλλη. (51) Η ΠΠ 

αποτελεί τυπικό εύρημα σε ασθενείς με ESRD (19,30,52) και πιο πρόσφατα η αυξημένη ΠΠ και η 

αρτηριακή σκλήρυνση έχουν συνδεθεί με την κρεατινίνη πλάσματος και την παρουσία 

μικροαλβουμινουρίας σε άτομα με ήπια και μέτρια νεφρική ανεπάρκεια. (33,53)   

 

Εικόνα. 2. Πιθανότητα επιβίωσης χωρίς συμβάματα (καρδιαγγειακά) ανάλογα με το επίπεδο 

αορτικής PWV. Διαίρεση σε τριτημόρια. (από το προσωπικό αρχείο του Michel Safar) 
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Θεωρούμενα συνολικά, τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η βραχιόνιος ΠΠ πρέπει να θεωρείται 

ανεξάρτητος καρδιαγγειακός προγνωστικός δείκτης ή εναλλακτικά ενδιάμεσος δείκτης 

αρτηριακής νόσου.  

Η πίεση παλμού επηρεάζεται από την εξώθηση της LV (όγκος παλμού και χρόνος εξώθησης) και 

την αρτηριακή σκλήρυνση (κυρίως της αορτής και των μεγάλων κεντρικών αρτηριών). Επειδή η 

εξώθηση της LV παραμένει σταθερή ή και μειώνεται με την ηλικία, η αρτηριακή σκλήρυνση είναι 

ο κύριος υπεύθυνος παράγοντας για την αυξημένη ΠΠ κατά τη γήρανση σε ασθενείς με 

μεμονωμένη συστολική υπέρταση ή με χρόνια νεφροπάθεια. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε το 

ερώτημα ως προς το κατά πόσον η αρτηριακή σκλήρυνση ή η PWV), ένας κλασικός δείκτης 

αρτηριακής σκλήρυνσης, θα μπορούσε να είναι δείκτης αγγειακής νόσου και παράγοντας 

κινδύνου για καρδιαγγειακή ή συνολική θνησιμότητα.  

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η αρτηριακή σκλήρυνση είναι παράγοντας ανεξάρτητος από την 

ΑΠ, οποίος σχετίζεται με αλλοιώσεις των οργάνων-στόχων, όπως υπερτροφία της LV (19,25) και 

πάχυνση του έσω-μέσου χιτώνα των αρτηριών.(19)  Σε μια προοπτική μελέτη νορμοτασικών 

ανδρών και γυναικών ηλικίας 45 ως 64 ετών, οι Liao και συν. (54) έδειξαν ότι η συσσωρευτική 

επίπτωση της υπέρτασης σχετιζόταν με μεγαλύτερη αρτηριακή σκλήρυνση, η οποία μπορεί να 

συνεισφέρει ως ανεξάρτητος παράγοντας στην παθογένεση της υπέρτασης. Μια άλλη μελέτη από 

τους De Simone και συν. (55) έδειξε συσχέτιση ανάμεσα στο λόγο όγκος παλμού/ΠΠ και στο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση. Οι Blacher και συν. (31) εφάρμοσαν 

λογιστική παλινδρόμηση και παλινδρόμηση κατά Cox σε ασθενείς με ESRD. Μετά από 

προσαρμογή για όλους τους παράγοντες κινδύνου (ηλικία, προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος, 

ΑΠ, αναιμία, υπερτροφία κλπ), ο λόγος πιθανοτήτων για την PWV (1227 cm/sec) ήταν 4.4  

(διάστημα εμπιστοσύνης [CI] 2.3 ως 8.5) για τη συνολική θνησιμότητα και 5 (CI 2.3 ως 10.9) για 

την καρδιαγγειακή θνησιμότητα .  

Η συσχέτιση ανάμεσα στη θνησιμότητα και την αορτική PWV επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από 
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τους Shoji και συν. (56) σε διαβητικούς ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Σε μια μελέτη των 

Guerin και συν. (57) δείχθηκε ότι η βελτίωση της αορτικής διατασιμότητας (μείωση της αορτικής 

PWV) σε απάντηση στην αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με ESRD σχετιζόταν με μειωμένη 

θνησιμότητα και αυξημένη επιβίωση.  

Η PWV είναι μια παράμετρος η οποία ενσωματώνει την αρτηριακή γεωμετρία (h πάχος 

τοιχώματος, r  ακτίνα της αρτηρίας, d πυκνότητα) και τις εγγενείς ελαστικές ιδιότητες (E), όπως 

περιγράφονται από την εξίσωση Moens-Korteweg, PWV2= Eh/dr. Οι Blacher και συν. (32) 

έδειξαν ότι ο κύριος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας στους 

ασθενείς με ESRD ήταν ο ελαστικός δείκτης E. Τέλος, σε μια μελέτη ασθενών με ESRD, οι 

London και συν. (58) έδειξαν ότι το η αυξημένη επίδραση των ανακλάσεων των κυμάτων στην 

κεντρική αρτηριακή πίεση είναι, ανεξάρτητα από την αορτική σκλήρυνση, ένας άλλος 

ανεξάρτητος δείκτης μειωμένης επιβίωσης.  

Σε μια μελέτη ασθενών με ιδιοπαθή υπέρταση, οι Laurent και συν. (59) έδειξαν ότι η αορτική 

PWV σχετιζόταν επίσης με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα και νοσηρότητα. Σε μια μελέτη 710 

ασθενών με υπέρταση έγινε υπολογισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου με τις εξισώσεις 

Framingham .(33) Ο κίνδυνος καρδιαγγειακών επιπλοκών αυξανόταν παράλληλα με την αύξηση 

της αορτικής PWV. Επιπλέον, σε οποιαδήποτε ηλικία, η αορτική PWV ήταν ο ισχυρότερος 

προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής θνησιμότητας. Ο λόγος πιθανοτήτων να ανήκει ο ασθενείς 

στην ομάδα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου (5%/10 χρόνια) για ασθενείς με PWV 13.5 m/sec  

ήταν 7.1 (95% CI 4.5 ως 11.3). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με μια μελέτη η οποία έδειξε ότι ο 

λόγος όγκος παλμού/ΠΠ, ένας έμμεσος δείκτης αρτηριακής σκλήρυνσης, ήταν προγνωστικός του 

καρδιαγγειακού κινδύνου.(60) Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η αυξημένη αορτική PWV πρέπει 

να θεωρείται ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου και ενδιάμεσος 

δείκτης αγγειακής νόσου.  

Δομική αναδιαμόρφωση συντελείται επίσης στις μικρότερες αρτηρίες και σημεία διακλάδωσης. 

Οι διαφορετικές μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων των αρτηριών μεταφοράς και των αρτηριών 
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αντίστασης επιδρούν στις ανακλάσεις των κυμάτων και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 

όψιμης ΣΑΠ στη ρίζα της αορτής.  

Έχει προταθεί η υπολογιστική ανάλυση της διαστολικής φάσης του κύματος της ΠΠ για τη 

μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων (σκλήρυνσης) των μικρών αρτηριών.(60) Σε μελέτες που 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αυτή διαπιστώθηκε αυξημένη σκλήρυνση των αρτηριών αντίστασης 

με τη γήρανση, την υπέρταση, το κάπνισμα και το διαβήτη.(61) Μελέτες δείχνουν ότι αυτή η 

μεταβολή αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα. (62)  
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Α. Η μέθοδος της καρδιογραφικής βιοαντίστασης (impedance cardiography) 

Μέχρι πρόσφατα, η αιμοδυναμική παρακολούθηση περιοριζόταν κυρίως στη λήψη 

δεδομένων μέσω ενός καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας (PAC) και περιοριζόταν στις 

μονάδες εντατικής θεραπείας, στο εργαστήριο καθετηριασμών και στο χειρουργείο.  

Η μη επεμβατική αιμοδυναμική παρακολούθηση μέσω της καρδιογραφίας 

αντίστασης (θωρακική ηλεκτρική βιοαντίσταση) έχει εξελιχθεί τα τελευταία 50 

χρόνια ως ένα αποδεκτό μέσο εκτίμησης και χειρισμού της αιμοδυναμικής 

κατάστασης, όχι μόνο σε καταστάσεις παραδοσιακά σχετιζόμενες με την 

αιμοδυναμική παρακολούθηση, αλλά και σε άλλες περιοχές του νοσοκομείου και του 

χώρου τη περίθαλψης.   

Η καρδιογραφία αντίστασης (ICG) χρησιμοποιεί εξωτερικά ηλεκτρόδια για τη 

διοχέτευση υψίσυχνου, χαμηλής έντασης ρεύματος (όμοια με ένα σύστημα 

παρακολούθησης της άπνοιας) και μετρά τις μεταβολές της ηλεκτρικής αντίστασης 

στο θώρακα. Οι μεταβολές της αντίστασης (Z) προκαλούνται από αυξομειώσεις της 

ροής και του όγκου του αίματος στην ανιούσα αορτή κατά τη συστολή και τη 

διαστολή. Η αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα μειώνεται κατά τη συστολή λόγω του 

αυξημένου όγκου αίματος, ταχύτητας ροής και ευθυγράμμισης των ερυθροκυττάρων. 

Οι παλμικές μεταβολές της αντίστασης αντανακλούν άμεσα τη ροή στην ανιούσα ροή 

και επομένως την αριστερή κοιλιακή λειτουργία. (Εικόνα 1)  
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Εικόνα 1. Οι μεταβολές της βιοαντίστασης (προσαρμοσμένο με άδεια από John 

Wantagh) 

 

 

 

 

 

Η βασική θωρακική αντίσταση (Zo), οι μεταβολές της αντίστασης με το χρόνο 

(dZ/dt) και το ΗΚΓ χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του όγκου παλμού, της 

καρδιακής παροχής και των παραμέτρων συσταλτικότητας. Ο Πίνακας 1 παραθέτει 

τις αιμοδυναμικές παραμέτρους ICG, τους ορισμούς και τις φυσιολογικές τιμές.  
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Πίνακας 1. Βασικές παράμετροι της βιοαντίστασης (προσαρμοσμένο με άδεια από 

John Wantagh) 

 

 

 

 

 

Αρκετές μη επεμβατικές συσκευές ICG υπάρχουν διαθέσιμες. Οι διαφορές μεταξύ 

των συσκευών σχετίζονται κυρίως με: την επεξεργασία του σήματος της αντίστασης, 

τη χρήση του εκτιμώμενου έναντι του μετρώμενου χρόνου κοιλιακής εξώθησης 

(VET) και του θωρακικού μήκους, καθώς και τις παραδοχές σχετικά με το σχήμα του 

θώρακα. Οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικές συνιστώσες του υπολογισμού του 

όγκου παλμού με την ICG.  

Η πιο πρόσφατη πρόοδος στην ICG είναι η ενσωμάτωση μιας πατενταρισμένης 

τεχνικής επεξεργασίας σήματος (IQ TM System, Wantagh Incorporated Bristol, PA) 

η οποία αναγνωρίζει τη διάνοιξη (σημείο Β) και τη σύγκλειση (σημείο X) της 
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αορτικής βαλβίδας, επιτρέποντας ακριβή μέτρηση VET. Η ανεπεξέργαστη 

κυματομορφή dZ/dt μετατρέπεται σε μια κατανομή χρόνου-συχνότητας και στη 

συνέχεια σε ένα κανονικοποιημένο φάσμα το οποίο ταυτοποιεί σαφώς τα σημεία “B” 

και “X” (Εικόνα 2) καθώς και το dZ/dt max (σημείο C).(1-3) 

 

Εικόνα 2 Διαμόρφωση του dz/dt  με παρουσία φίλτρου (προσαρμοσμένο με άδεια 

από John Wantagh) 

 

 

 

 

 Το θωρακικό μήκος μετράται ανάμεσα στα αισθητήρια ηλεκτρόδια που ορίζουν το 

θώρακα και εισάγεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το σχήμα του θώρακα 

βασίζεται σε ένα ελλειψοειδές μοντέλο. Το σύστημα αυτό έχει δείξει βελτιωμένη 

κλινική χρησιμότητα χάρη στην ενσωμάτωση των μετρώμενων τιμών του VET, του 

dZ/dt και του θωρακικού μήκους στον υπολογισμό του όγκου παλμού, με 

τροποποίηση παλαιότερων εξισώσεων. (4-9)  
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Άλλες διαθέσιμες συσκευές εκτιμούν τον VET με βάση το QRS του ΗΚΓ και την 

ανεπεξέργαστη κυματομορφή dZ/dt. Η διαδικασία “Ensemble averaging” (SORBA 

Medical Systems, Inc., Brookfield, WI) αθροίζει τις κυματομορφές dZ/dt και τα ΗΚΓ 

συμπλέγματα. Ο χειριστής τοποθετεί έναν κέρσορα στη μέση μέγιστη dZ/dt και στην 

αρχή και το τέλος της συστολικής εξώθησης ώστε να μετρηθεί ο VET ή τα σημεία 

ταυτοποιούνται με προκαθορισμένους αλγορίθμους χρόνου και θέσης. (10) 

 Για παράδειγμα, η διάνοιξη της αορτικής βαλβίδας, το σημείο Β, θεωρείται ότι 

αντιστοιχεί στο 15% του ύψους του dZ/dt. Έτσι, τα σημεία B και X, και το dZ/dt 

βασίζονται στην εκτιμώμενες μέσες τιμές 6 ως 16 κυματομορφών και ΗΚΓ 

συμπλεγμάτων και όχι σε μετρώμενες τιμές.  

Αν και η τεχνολογία αυτή μπορεί να ενισχύσει τα σήματα, μια ελάχιστη ισχύς και 

κανονικότητα είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί ατελής ή εσφαλμένη επεξεργασία 

της πληροφορίας. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο εξισώσεων 

υπολογισμού του όγκου παλμού, Kubicek ή Sramek, που διαφέρουν ως προς τον 

υπολογισμό του μήκους και του σχήματος του χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο είτε 

κόλουρου κώνου είτε κυλίνδρου.  

Ένα τρίτος κατασκευαστής συσκευών ICG (BioZ System, CardioDynamics, San 

Diego, CA) ενσωματώνει ένα σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και 

ανίχνευσης του κύματος R, τροποποιώντας την αρχική τεχνολογία (Bomed Medical 

Manufacturer, Inc) προκειμένου να προσδιορίσει τα σημεία dZ/dt max, “B” και “X” 

και VET. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί την εξίσωση υπολογισμού του όγκου 

παλμού Sramek-Bernstein η οποία περιλαμβάνει έναν παράγοντα διόρθωσης του 

βάρους και υπολογίζει τον όγκο του ηλεκτρικά συμμετέχοντος ιστού 

χρησιμοποιώντας ένα εκτιμώμενο θωρακικό μήκος με βάση το φύλο, το βάρος και το 

ύψος του ασθενούς. (11) Έτσι, αποκλίσεις από την τυπική σωματική διάπλαση μπορεί 
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να συνεισφέρει σε σφάλματα στον υπολογισμό του όγκου παλμού. (12) Το μοντέλο 

σχήματος του θώρακα είναι κόλουρος κώνος. Μελέτες επικύρωσης δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες από τον κατασκευαστή ή στη βιβλιογραφία εκτός από μία πρόσφατη 

μελέτη αναπαραγωγιμότητας που έγινε από την δική μας ομάδα σε ουραιμικούς 

ασθενείς (βλέπε ειδικό μέρος).  

 

Αποτελεσματικότητα της ICG  

Η πλειονότητα των ανακοινώσεων συγκρίνουν την ICG με τη μέτρηση της καρδιακής 

παροχής με διαλείπουσα θερμοαραίωση, ενώ σε λίγες περιπτώσεις έχει γίνει 

σύγκριση των άλλων ICG παραμέτρων με διαθέσιμες κλινικές μετρήσεις. Όλες οι 

μετρήσεις της καρδιακής παροχής είναι εκτιμήσεις. (13-15) Ακόμα και το "χρυσό 

πρότυπο" για τις μετρήσεις της καρδιακής παροχής, η άμεση μέθοδος Fick, 

περιλαμβάνει έξι στάδια και είναι ευαίσθητη σε εγγενή μεταβλητότητα και τεχνικές 

ανακρίβειες. (13,14,16)  

Από τους πολλούς τρόπους εκτίμησης της καρδιακής παροχής, η μέθοδος της bolus 

θερμοαραίωσης είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη και θεωρείται από πολλούς ότι 

αποτελεί το “κλινικό πρότυπο”.(13,14,17) Ένας περιορισμός της μεθόδου της bolus 

θερμοαραίωσης είναι η εξάρτησή της από την ακρίβεια και τη σταθερότητα της 

τεχνικής του χρήστη. Για παράδειγμα, η καταγραφόμενη τιμή της καρδιακής παροχής 

εξαρτάται από τη χρήση: σωστής σταθεράς υπολογισμού, ακριβούς εγχυόμενου 

όγκου, ακριβούς μέτρησης της θερμοκρασίας του εγχυόμενου διαλύματος, ορθής 

τεχνικής έγχυσης, σταθερού χρόνου της έγχυσης κατά τον αναπνευστικό κύκλο και 

σταθερών μεθόδων υπολογισμού των μέσων τιμών. Επιπλέον, οι τεχνικές συνεχούς 

καρδιακής παροχής αναπαριστούν τη δυναμική φύση του καρδιαγγειακού 
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συστήματος και της αριστερής κοιλίας, ενώ οι μετρήσεις με διαλείπουσα bolus 

θερμοαραίωση παρέχουν ένα στιγμιότυπο μιας χρονικής στιγμής.  

 

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις πρόσφατες μελέτες σύγκρισης της ICG με άλλες μεθόδους 

εκτίμησης της καρδιακής παροχής. Οι συντελεστές συσχέτισης και ο βαθμός 

συμφωνίας της καρδιογραφίας αντίστασης με άλλες μεθόδους εκτίμησης της 

καρδιακής παροχής δείχνουν τον ίδιο βαθμό μεταβλητότητας  με τα δεδομένα 

σύγκρισης της θερμοαραίωσης με άλλες συσκευές μέτρησης της καρδιακής παροχής.   

                                                             Πίνακας 2  
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Κλινικές εφαρμογές της καρδιογραφίας αντίστασης  

 

Η νοσηλεία σε εξωτερική βάση και στο σπίτι ασθενών μετά την έξοδό τους από το 

νοσοκομείο έχει γίνει αρκετά συχνή, ιδιαίτερα για εκείνους που βρίσκονται σε 

καρδιακή ανεπάρκεια τάξης III και IV κατά New York Heart Association. Η ICG 

παρέχει στους κατ' οίκον νοσηλευτές αξιόπιστα δεδομένα χρήσιμα για την 

προσαρμογή της δοσολογίας των φαρμάκων του καρδιαγγειακού και την έγκαιρη 

παρέμβαση με βάση την κατάσταση του ενδαγγειακού όγκου υγρού στο θώρακα 

(Zo), τον όγκο παλμού και την καρδιακή παροχή.(18)  

Η αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας στο τμήμα επειγόντων μπορεί να 

βελτιστοποιηθεί και να ποσοτικοποιηθεί ο βαθμός της πνευμονικής συμφόρησης. Η 

Zo έχει διαπιστωθεί ότι συσχετίζεται στενά με τα ευρήματα της ακτινογραφίας 

θώρακος και σχετίζεται με τις υποομάδες Forrester.(19)  

Η κλινική ταξινόμηση της καρδιακής ανεπάρκειας, ο υπολογιζόμενος από την 

αντίσταση καρδιακός δείκτης και η παράμετρος Zo περιγράφονται στον Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3 
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Τιμές Zo < 19 ohms αναφέρεται ότι διαθέτουν 90% ευαισθησία και 94% ειδικότητα 

για την ταυτοποίηση ακτινολογικών ευρημάτων συμβατών με πνευμονικό οίδημα. 

Μια τιμή Zo 14.8 ohms είναι συμβατή με κυψελιδικό οίδημα, ενώ η τιμή Zo 18.5 

ohms σχετίζεται με διάμεσο οίδημα. (20,21) Η αποτελεσματικότητα των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πνευμονικής συμφόρησης 

μπορεί να αξιολογείται με βάση τις τιμές της Zo.  

Άλλες εφαρμογές στον πληθυσμό των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια 

περιλαμβάνουν την ανάλυση της κυματομορφής dZ/dt για την παρουσία παθολογικού 

κύματος O στην πρώιμη διαστολική φάση. Οι ασθενείς με δυσλειτουργία της 

αριστερής κοιλίας, ιδιαίτερα με διαστολική δυσλειτουργία, παρουσιάζουν μεγάλα 

κύματα Ο, που ενδέχεται να αμβλύνονται από τις αλλαγές θέσης και από 

θεραπευτικές παρεμβάσεις μείωσης του προφόρτιου. Το κύμα O σε ασθενείς με βαριά 

καρδιακή ανεπάρκεια είναι λιγότερο ευαίσθητο σε αυτούς τους χειρισμούς, από σε 

εκείνους με μέτρια ανεπάρκεια. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η εμφάνιση του κύματος 

Ο έχει προγνωστική αξία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. (22-24)  

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της χορήγησης υγρών ή της ανάνηψης μπορεί να 

εκτιμηθεί ταχέως με τη μη επεμβατική συνεχή παρακολούθηση του όγκου παλμού 

και της καρδιακής παροχής. (25) Η ICG έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την 

εκτίμηση της αιμοδυναμικής κατάστασης βαριά ασθενών στο χειρουργείο (4,7,26) 

και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. (5,6) Ειδικές εφαρμογές αφορούν την πρώιμη 

διάγνωση αιμοδυναμικής αστάθειας, την έγκαιρη και συνεχή αξιολόγηση της 

ανταπόκρισης του ασθενούς στις παρεμβάσεις, τα κριτήρια για τη χρήση PAC και την 

πρωιμότερη διακοπή της επεμβατικής αιμοδυναμικής παρακολούθησης.  
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Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στη χρησιμότητα των δεικτών συσταλτικότητας 

για τον έλεγχο για στεφανιαία νόσο (ΣΝ). (27, 28) Έχουν διαπιστωθεί σημαντικά 

χαμηλότερες τιμές των υπολογιζόμενων με την ICG παραμέτρων συσταλτικότητας 

(ACI, dZ/dt), τόσο στην ηρεμία όσο και στην κόπωση, σε ασθενείς με ΣΝ σε 

σύγκριση με εκείνους χωρίς ΣΝ. Δεν έχουν διαπιστωθεί διαφορές στον καρδιακό 

δείκτη και στους άλλους αιμοδυναμικούς δείκτες μεταξύ των ομάδων.   

Η εκτίμηση των αιμοδυναμικών μεταβολών κατά την κύηση μέσω της ICG έχει αξία 

για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών επιπλοκών, όπως ανεπαρκή 

αύξηση του όγκου του πλάσματος ή υπέρταση οφειλόμενη στην κύηση.(29) Η ICG 

έχει επικυρωθεί ως αναπαραγώγιμο μέσο παρακολούθησης της πορείας των 

αιμοδυναμικών μεταβολών. (30,31)  

Διάφοροι ερευνητές έχουν εξετάσει τη χρήση της ICG σε νεογνά, βρέφη και παιδιά, 

αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς υπερβολικά μικρόσωμους για χρήση 

PAC, είναι πιο πρακτική από τη μέθοδο Fick, τη μέθοδο χρωματικής αραίωσης ή τις 

τεχνικές Doppler και παρέχει δεδομένα χωρίς κίνδυνο επιπλοκών.  

Η ICG έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας σε παιδιά 

που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και λαμβάνουν καρδιοτοξικούς 

παράγοντες.(32) Η συμφωνία με το παλμικό Doppler αναφέρεται ότι είναι 6% ως -

0.7% σε νεογνά 33 και η σύγκριση με τη μέθοδο χρωματικής αραίωσης δείχνει ένα 

σφάλμα 0.35+ 0.58 l/min.(34)  

Αρκετές μελέτες συγκρίνουν την ICG με τις υπολογιζόμενες με τη μέθοδο Fick τιμές 

καρδιακής παροχής σε παιδιά με ενδοκαρδιακές επικοινωνίες. Η μέση διαφορά 

κυμαίνεται από < 5% 35 ως - 16%. (36) Η διακύμανση αυτή μπορεί, εν μέρει, να 

αποδοθεί στη μέτρηση του μήκους θώρακα που οδηγεί σε μικρότερες διαφορές (35), 
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σε αντίθεση με την εκτίμηση του μήκους που σχετίζεται με μεγαλύτερες διαφορές. 

(36)  

 

Αποτελέσματα της καρδιογραφικής βιοαντίστασης  

Τα πλεονεκτήματα της συνεχούς, με επεμβατικής, αιμοδυναμικής παρακολούθησης 

περιλαμβάνουν: ταχεία διάγνωση και εκτίμηση της καρδιοπνευμονικής κατάστασης, 

άμεση αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε παρεμβάσεις, αποφυγή κινδύνων και 

επιπλοκών σχετιζόμενων με την επεμβατική παρακολούθηση και τη δυνατότητα 

λήψης αιμοδυναμικών δεδομένων οπουδήποτε και οποτεδήποτε το απαιτεί η 

κατάσταση του ασθενή.  

Η εφαρμογή της ICG απαιτεί λίγα μόνο λεπτά για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων 

και τη λήψη των δεδομένων. Αποφεύγονται, έτσι, καθυστερήσεις στη διάγνωση και 

τη θεραπεία, λόγω μεταφοράς του ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τη 

συγκέντρωση του εξοπλισμού και την εισαγωγή του PAC.  

Οι υφιστάμενες αντιγνωμίες σχετικά με τη χρήση του PAC (37,38) και το κόστος της 

επεμβατικής παρακολούθησης οδηγούν τους ιατρούς στον καλύτερο ορισμό 

κριτηρίων για τη χρήση PAC. Η έναρξη αναίμακτης αιμοδυναμικής παρακολούθησης 

πριν τον καθετηριασμό παρέχει πιο αντικειμενικά κριτήρια για τους ασθενείς που 

χρειάζονται επεμβατική παρακολούθηση. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ένδειξη 

για επεμβατική παρακολούθηση με χρήση PAC ενός ασταθούς βαριά ασθενούς είναι 

η αδυναμία λήψης επαρκούς σήματος αντίστασης (dZ/dt < 0.3).  

Συμπληρωματικά με την επεμβατική αιμοδυναμική παρακολούθηση, η χρήση της 

αναίμακτης μεθόδου επιτρέπει επίσης των πρωιμότερη αφαίρεση του PAC, 

μειώνοντας έτσι τους κινδύνους λοιμώξεων που σχετίζονται με παραμένοντες 

κεντρικούς καθετήρες.  
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Η συνεχής παρακολούθηση της καρδιακής παροχής αντανακλά τη δυναμική φύση της 

κοιλιακής λειτουργίας, τις παθοφυσιολογικές μεταβολές και την ανταπόκριση στη 

θεραπεία. Η διαλείπουσα εκτίμηση της καρδιακής παροχής δεν δίνει πληροφορίες για 

την επίδραση του αναπνευστικού κύκλου, της νοσηλείας, των αλλαγών θέσης, της 

χορήγησης υγρών και φαρμάκων ή άλλων παρεμβάσεων στη μυοκαρδιακή 

συσπαστικότητα και το καρδιαγγειακό σύστημα από λεπτό σε λεπτό.  

Η καρδιακή ανεπάρκεια “προκαλεί σημαντικό οικονομικό βάρος στην 

κοινωνία….πολλές νοσηλείες (θα μπορούσαν) να αποφευχθούν με βελτίωση της 

περίθαλψης των ασθενών σε εξωτερική βάση”. (39) 

 Η αντιμετώπιση των ασθενών στο τμήμα επειγόντων, στο σπίτι ή στα εξωτερικά 

ιατρεία με βάση την καρδιακή παροχή, τον όγκο παλμού και την κατάσταση φόρτισης 

με υγρά, παρέχει πιο αντικειμενικά δεδομένα για την εκτίμηση της βελτίωσης ή της 

επιδείνωσης. Τα ποσοτικά δεδομένα από την ICG συμπληρώνουν την κλινική 

εξέταση, τη μέτρηση του σωματικού βάρους και τη λειτουργική ταξινόμηση, 

επιτρέποντας βελτιστοποίηση της θεραπείας και πιθανώς αποτρέποντας τη νοσηλεία 

του ασθενούς για καρδιακή ανεπάρκεια.  

Επιπλέον εφαρμογές της ICG περιλαμβάνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης 

υψηλού κινδύνου χειρουργικών ασθενών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, προεγχειρητικά και 

συνέχιση της παρακολούθησης επεμβατικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η 

αναίμακτη αιμοδυναμική παρακολούθηση αυξάνει το επίπεδο της παρακολούθησης 

των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, αλλά που 

τυπικά δεν έχουν ένδειξη για εισαγωγή καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας. Ομοίως, η 

μετεγχειρητική παρακολούθηση της αιμοδυναμικής τους κατάστασης μπορεί να 

συνεχιστεί σε χώρους εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας, παρέχοντας έγκαιρα 
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σημεία καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας και προσφέροντας ευκαιρία για παρέμβαση 

πριν την εκδήλωση κάποιου συμβάματος.  

 Το άμεσο κόστος που σχετίζεται με την ICG αφορά την ενοικίαση ή αγορά της 

συσκευής και των αναλωσίμων. Δεν υπάρχουν αφανείς δαπάνες και, όπως 

σημειώθηκε προηγουμένως, η  ICG δεν επιφυλάσσει κινδύνους για τον ασθενή ή 

επιπλοκές σχετιζόμενες με τη συσκευή. 

 Η εξοικονόμηση πόρων από την ICG έγκειται στη βελτιωμένη δυνατότητα ταχείας 

εκτίμησης και διάγνωσης, έναρξης θεραπείας και επανεκτίμησης της αιμοδυναμικής 

κατάστασης του ασθενούς. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί: να  αποτρέψει εισαγωγή 

στο νοσοκομείο από το τμήμα επειγόντων, να μειώσει την παραμονή στη μονάδα 

εντατικής θεραπείας ή στο νοσοκομείο και να διατηρήσει την καλή ροή των ασθενών 

στο τμήμα επειγόντων και στις μονάδες νοσηλείας.  

Η έγκαιρη εκτίμηση και παρέμβαση μειώνει τις επιπλοκές, και επομένως το κόστος 

που συνεπάγεται μια καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία. Για παράδειγμα: η 

μειωμένη καρδιακή παροχή και παροχή οξυγόνου μπορεί να αποφευχθεί πριν την 

εγκατάσταση ιστικής βλάβης και οργανικής δυσλειτουργίας ή να αποφευχθεί μια 

καθυστερημένη ή εσφαλμένη διάγνωση της αιτιολογίας μιας δύσπνοιας ή να 

διαφοροδιαγνωστούν τα γαστρεντερικά συμπτώματα οφειλόμενα σε δεξιά κοιλιακή 

ανεπάρκεια από εκείνα γαστρεντερικής προέλευσης. Επιπλέον, πρόσθετη μείωση του 

κόστους  μπορεί να επιτευχθεί με την ICG παρακολούθηση σε χώρους εκτός του 

αιμοδυναμικού εργαστηρίου ή των μονάδων εντατικής θεραπείας. 

Τέλος, σημαντική μείωση του κόστους (πάνω από $600 ανά ασθενή) μπορεί να 

προκύψει από τη χρήση της αναίμακτης αιμοδυναμικής παρακολούθησης αντί του 

PAC.(40)  
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Πρόσθετες προμήθειες, υπηρεσίες και χρόνος νοσηλείας απαιτούνται για το χρονικό 

διάστημα παραμονής του PAC. Μια πρόσφατη σύγκριση της αναίμακτης συνεχούς 

παρακολούθησης της καρδιακής παροχής με τη μέθοδο bolus θερμοαραίωσης έδειξε 

μείωση του χρόνου νοσηλείας. (41) Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις πιθανές 

επιπλοκές της τοποθέτησης του PAC και της πρόσβασης σε κεντρικό αγγείο, όπως 

πνευμοθώρακας ή λοίμωξη, αποφεύγονται με τις αναίμακτες μεθόδους.  

Το καθαρό οικονομικό όφελος της ICG είναι μια δυνητικά σημαντική μείωση τόσο 

στις δαπάνες του νοσοκομείου όσο και στη χρέωση του ασθενούς. Στο υπάρχον κλίμα 

μείωση των δαπανών για ιατρικές πράξεις και την αυξανόμενη εστίαση στην 

επικεντρωμένη στον ασθενή περίθαλψη, η ICG είναι μια μέθοδος ενίσχυσης της 

περίθαλψης του ασθενή και βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Τα 

δεδομένα για την αιμοδυναμική κατάσταση μπορούν να ληφθούν γρήγορα, σωστά, 

και χωρίς κίνδυνο, προσφέροντας μια συνολική κλινική εικόνα. Οι ασθενείς 

ωφελούνται από τη δυνατότητα άμεσης απόκτησης αιμοδυναμικών δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο, ειδικά στους ασθενείς που χρειάζονται αιμοδυναμική 

παρακολούθηση, αλλά η εκτίμηση και η θεραπεία τους καθυστερεί λόγω της 

έλλειψης προσωπικού, κλινών εντατικής θεραπείας ή αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Η 

προσεκτική ανασκόπηση και κριτική της βιβλιογραφίας διαφοροποιεί τις διαθέσιμες 

τεχνολογίες ICG, υποστηρίζει τη χρήση της ICG σε χώρους που δεν σχετίζονται 

παραδοσιακά με την αιμοδυναμική παρακολούθηση και επικυρώνει τη χρήση της στη 

θέση του καθετηριασμού της πνευμονικής αρτηρίας ή ως ένδειξη για αυτόν. 

 

H χρήση της καρδιογραφικής βιοαντίστασης στην παρούσα μελέτη  

Οι ασθενείς με ESRD συνδέθηκαν στον καρδιογράφο αντιστάσεως και μετρήθηκε η 

καρδιακή παροχή. Εν συντομία, ένα υψίσυχνο, χαμηλής και σταθερής έντασης 
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εναλλασσόμενο ρεύμα (2.5 mA , 70 KHz) εφαρμόζεται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια τα 

οποία είναι τοποθετημένα στα πλάγια του τραχήλου, σε ίση απόσταση προσθίως του 

λοβού του αυτιού και στο κάτω μέρος του θώρακα, όπως συνιστάται από τον 

κατασκευαστή (Εικόνες.1 και 2).  

 

 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2. Ο Δρ. Ι.Κυριαζής χρησιμοποιώντας το σύστημα της βιοαντίστασης στη 

μονάδα τεχνητού νεφρού 

 

 

Η σχετιζόμενη τάση ανιχνεύεται από 2 εσωτερικά ζεύγη ηλεκτροδίων που βρίσκονται 

σε απόσταση 5 cm από τα αντίστοιχα ζεύγη ηλεκτροδίων και παράλληλα με την οδό 

αγωγής του ρεύματος. Η τάση αυτή μεταδίδεται σε έναν ενισχυτή και παράγεται ένα 

σήμα αντίστασης (Z). Καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες από τους ιατρούς να 

αποφευχθεί εσφαλμένη τοποθέτηση των ηλεκτροδίων κατά τις επανειλημμένες 

μετρήσεις σε όλους τους ασθενείς. Επιπλέον, αν διαπιστωνόταν σήμα χαμηλής 

ποιότητας, τότε μεταβαλλόταν η κατεύθυνση αγωγής, προσαρμόζονταν καλύτερα τα 
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ηλεκτρόδια ή γινόταν αντικατάσταση των αυτοκόλλητων προς βελτίωση του 

σήματος. 

Χρησιμοποιήσαμε ένα σύστημα αναίμακτης παρακολούθησης της καρδιακής 

παροχής (Bio Z.com, Cardiodynamics, San Diego, Ca, U.S.A). Ο όγκος παλμού (SV) 

υπολογιζόταν με τον τύπο Sramek-Bernstein: SV = VEPT x VET x CI (όπου VEPT = 

ο όγκος του ηλεκτρικά συμμετέχοντος ενδοθωρακικού ιστού, VET = ο χρόνος 

κοιλιακής εξώθησης, CI = ο δείκτης συσπαστικότητας, ο οποίος ισούται με το λόγο 

του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της θωρακικής βιοαντίστασης (dZ/dtmax) προς το 

δείκτη θωρακικού ενδαγγειακού όγκου υγρού (TFI) ή ολική θωρακική αντίσταση). 

Έτσι, η καρδιακή παροχή (CO) υπολογιζόταν ως CO = SV X HR (μονάδες: CO σε 

L/min, SV σε L και HR σε b/min). 

Οι ασθενείς βρίσκονταν στην ύπτια θέση επί τουλάχιστον 15 min πριν την πρώτη 

μέτρηση. Η αρτηριακή πίεση (BP) μετριόταν στον αντίπλευρο βραχίονα από την 

αρτηριοφλεβική αναστόμωση χρησιμοποιώντας την περιχειρίδα του συστήματος 

μέτρησης της αντίστασης. Η πίεση παλμού (PP) εκτιμήθηκε ως PP = SBP-DBP και η 

μέση BP (MABP) υπολογιζόταν ως MABP = DBP+PP/3. Επιπλέον, οι συστηματικές 

αγγειακές αντιστάσεις (SVR) υπολογίζονταν αυτομάτως μέσω τύπου τον οποίο 

παρείχε ο κατασκευαστής: SVR = 80 x (MABP-CVP)/CO, όπου CVP η κεντρική 

φλεβική πίεση και 80 ένας παράγοντας διόρθωσης (μονάδες: SVR σε dynes/sec/cm-5, 

CVP σε mmHg, MABP σε mmHg, CO σε L/min). Όλοι οι ασθενείς ήταν 

αιμοδυναμικά σταθεροί κατά την περίοδο της μελέτης και έτσι χρησιμοποιήθηκαν οι 

τυπικές τιμές CVP (8 mmHg). 
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Β. Υπερηχογραφική εκτίμηση της μάζας της αριστερής κοιλίας και της 

διαστολικής δυσλειτουργίας  

Όλοι οι ασθενείς με ESRD υποβλήθηκαν σε πλήρη υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. 

Ελήφθησαν οι τυπικές ηχοκαρδιογραφικές M-mode, δύο διαστάσεων (2D) και 

Doppler μετρήσεις της αριστερής κοιλιακής λειτουργίας με υπερηχογραφικό 

μηχάνημα Vivid 7 (General Electric, Horten, Norway) με ευρείας γωνίας φασικής 

διάταξης ηχοβολέα 1.5 - 3.6 MHz (M4S) σύμφωνα με τις συστάσεις της American 

Society of Echocardiography (1). Η LVH ορίστηκε ως >110 g/m2 για τις γυναίκες και 

>131 g/m2 για τους άνδρες. Η μάζα της LV υπολογίστηκε σύμφωνα με τη σύνοδο 

Penn και εκφράστηκε ως δείκτης μάζας της LV (2). (Εικόνες 1 και 2)  

Η BP μετρήθηκε μετά από 15 λεπτά κατάκλισης στον αντίπλευρο της 

αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης βραχίονα, με σφυγμομανόμετρο υδραργύρου και 

περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους. Οι φάσεις I και V των ήχων Korotkoff ελήφθησαν 

ως SBP και DBP, αντίστοιχα. Η MABP και η PP υπολογίστηκαν ως 

MABP=DBP+[(SBP-DBP)/3] και PP=SBP-DBP, αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν 

πέντε μετρήσεις σε διαστήματα 2 λεπτών. Υπολογίστηκε ο μέσος όρος των 

τελευταίων τριών και θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικός. Η καρδιακή συχνότητα 

προσδιορίστηκε από 3 καναλιών ΗΚΓ. 

Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ανάλογα με το πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV 

σε φυσιολογικούς, με παρατεταμένη χάλαση, ψευδοφυσιολογικοί και με περιοριστικό 

πρότυπο πλήρωσης με βάση το λόγο των κυμάτων Ε και Α της διαμιτροειδικής ροής 

(παλμικό Doppler), το χρόνο επιβράδυνσης του κύματος Ε (DTE) και την απόκριση 

του προτύπου της διαμιτροειδικής πλήρωσης στη φάση τάσης του χειρισμού  
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Valsalva. Το πρότυπο παρατεταμένης χάλασης χαρακτηριζόταν από E/A <1 και 

DTE>220 ms, το ψευδοφυσιολογικό πρότυπο από E/A 1-2 με DTE >150 ms και 

μετατροπή σε πρότυπο παρατεταμένης χάλασης κατά τη φάση τάσης του χειρισμού 

Valsalva και το περιοριστικό πρότυπο από E/A >2 με E/A 1-2 με DTE <150 ms (3).  

 

 

 

Εικόνα 1. Λήψη 2 κοιλοτήτων παραστερνικώς (M-mode). 
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Εικόνα 2  Λήψη 4 κοιλοτήτων (2-dimensional) 

 

  

 

 

 

 

Γ. Υπερηχογραφική εκτίμηση της αορτικής ενδοτικότητας  

Εγγύς αορτή 

Η ηχοκαρδιογραφική μελέτη βασικής κατάστασης πραγματοποιήθηκε με μια 

υπερηχογραφική συσκευή Hewlett-Packard Sonos 2500 (Andover, Mass) με 

ηχοβολέα, 2.5 ή 2.0 MHz, ευρείας γωνίας, φασικής διάταξης και όλες οι εξετάσεις 

εγγράφηκαν σε βιντεοταινία για επακόλουθη ανάλυση δεδομένων offline.  

Ο αορτικός δακτύλιος μετρήθηκε στο επίπεδο των αορτικών πτυχών. Από την 

υπερστερνική προβολή ελήφθη με το παλμικό (PW) Doppler καταγραφή της ροής 

στην ανιούσα αορτή με ταχύτητα σάρωσης 100 mm/s.  
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Ο δειγματοληπτικός όγκος τοποθετήθηκε στο μέσον της ανιούσας αορτής δίπλα στη 

δεξιά πνευμονική αρτηρία και ο χρόνος 1 (T1) μετρήθηκε από το κύμα R του 

συμπλέγματος QRS μέχρι την αρχή της αορτικής ροής στο παλμικό Doppler. Ο 

δειγματοληπτικός όγκος τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο απώτερο δυνατό σημείο στο 

μέσον της κατιούσας αορτής.  

Καταγράφηκε και πάλι το σήμα Doppler και μετρήθηκε ο χρόνος 2 (T2)από το κύμα 

R του συμπλέγματος QRS μέχρι την αρχή της ροής στο παλμικό Doppler της 

κατιούσας αορτής. Το αορτικό μήκος (AOL) μετρήθηκε στο ηχοκαρδιογράφημα 2 

διαστάσεων. Ορίστηκε ως η απόσταση από το δειγματοληπτικό όγκο του παλμικού 

Doppler στην κατιούσα αορτή ως το ανατομικό οδηγό σημείο της ανιούσας αορτής 

(Εικόνα 3). Οι καταγραφές Doppler στην ανιούσα και την κατιούσα αορτή 

λαμβάνονταν σε διαστήματα 10 sec, ελαχιστοποιώντας έτσι τη συγχυτική επίδραση 

των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας. Από τη δισδιάστατη εικόνα, ελήφθη μια 

καταγραφή M-mode στην ανιούσα αορτή, περίπου 3 cm από το επίπεδο του αορτικού 

δακτυλίου και μετρήθηκαν η αορτική συστολική (AOS) και διαστολική διάμετρος 

(AOD).  

Το πάχος του τοιχώματος δεν μετρήθηκε, αφού επηρεάζεται από τη ρύθμιση της 

ενίσχυσης (gain). Οι καταγραφές Doppler και οι δισδιάστατες εικόνες ελήφθησαν 

κατά τη διάρκεια 10 καρδιακών κύκλων και χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές για τη 

στατιστική ανάλυση (4).  

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι υπολογισμοί: χρόνος μετάβασης (TT) = T2-T1, 

PWV = AOL/TT (m/s), αορτική επιφάνεια διατομής (CSA) =. (αορτικός 

δακτύλιος/2)2 (cm2), χαρακτηριστική αντίσταση διορθωμένη για τη διάμετρο της 

ανιούσας αορτής (ZCS) = PWV . /AOS CSA(όπου ñ=1.06), συντελεστής ελαστικής 

τάσης (EP) = (SBP – DBP)/[(AOS – AOD)/AOD] και δείκτης σκλήρυνσης 

αρτηριακού τοιχώματος b-index = ln (SBP/DBP)/[(AOS – AOD)/AOD].  

 



 258
                                                        Εικόνα 3 
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Κατιούσα αορτή 

Η PWVcf προσδιορίστηκε με διαδερμικές καταγραφές Doppler και με τη μέθοδο 

"foot-to-foot" (5). Τα κύματα ροής μετρήθηκαν με μια μονοδιάστατη μονάδα Doppler 

(SEGA M842, 10 MHz) και καταγράφηκε σε καταγραφέα Gould 8188 (Gould 

Electronique) με ταχύτητα 100 mm/s. Δύο ταυτόχρονες καταγραφές Doppler 

ελήφθησαν από την κοινή καρωτίδα αρτηρία αντίπλευρα με την αρτηριοφλεβική 

αναστόμωση και από τη μηριαία αρτηρία στη βουβωνική χώρα.  

Μετρήθηκε ο λανθάνων χρόνος (T) μεταξύ των ποδών των κυμάτων που 

καταγράφηκαν σε αυτά τα διαφορετικά σημεία και ελήφθησαν οι μέσες τιμές 10-15 

κύκλων. Η απόσταση που καλύφθηκε από το κύμα (D) μετρήθηκε στην επιφάνεια του 

σώματος, ως η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων καταγραφής μείον την απόσταση 

μεταξύ της σφαγιτιδικής εντομής και της καρωτίδας. Η PWVcf υπολογίστηκε ως 

PWVcf = D/T (5). Οι ανωτέρω μετρήσεις έγιναν υπό τις ίδιες σταθερές συνθήκες και 

αμέσως μετά τις μετρήσεις της LV και της BP, το πρωί πριν τη συνεδρία 

αιμοκάθαρσης του μέσου της εβδομάδος. Μετρήσαμε αρχικά την PWVr και μετά από 

1.1 min ± 12 sec την PWVcf . Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, η καρδιακή 

συχνότητα και η BP δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Επομένως, είναι απίθανο να 

σημειώθηκαν αλλαγές στο χρόνο ισοογκωτικής συστολής. Αν πάντως συνέβησαν 

τέτοιες αλλαγές, είναι λογικό να υποτεθεί ότι σημειώθηκαν τυχαία στον πληθυσμό 

της μελέτης.  

 

Δ. Υπερηχογραφική εκτίμηση των κοινών καρωτίδων αρτηριών 

Για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της υπερηχογραφικής απεικόνισης 

στην έρευνα της αθηροσκλήρωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα και  
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αυστηρά εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα απεικόνισης στις μελέτες παρατήρησης και 

στην εφαρμοσμένη κλινική έρευνα. Το υπερηχογραφικό πρωτόκολλο που 

συνοψίζεται κατωτέρω έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε τέτοιες μελέτες και σε μελέτες 

υποστροφής της αθηροσκλήρυνσης. Οι δυναμικές μεταβολές στη διαδικασία της 

αθηροσκλήρυνσης, είτε λόγω γενετικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων, είτε λόγω 

υπολιπιδαιμικής αγωγής, εισήχθησαν σε ένα μοντέλο. Κατά την άποψή μας, η 

τυποποίηση της λήψης εικόνων παρέχει συμπληρωματικά δεδομένα.  

Εκατοντάδες ασθενών μπορούν να συμπεριληφθούν σε μελέτες παρατήρησης και σε 

υπολιπιδαιμικές μελέτες παρέμβασης, συχνά σε πολυκεντρικό σχεδιασμό. Συνεπώς, 

παράγεται μεγάλος αριθμός εικόνων. Αυτό καθιστά απαραίτητο ένα πρωτόκολλο 

σχεδιασμένο για αποδοτική λήψη και ανάλυση των εικόνων.  

Στο δικό μας πρωτόκολλο υπερηχογραφίας B-mode, η κοινή καρωτίδα αρτηρία, ο 

καρωτιδικός βολβός, η έσω καρωτίδα, η κοινή μηριαία και η επιπολής μηριαία 

αρτηρία εξετάστηκαν αμφοτερόπλευρα. Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχογραφικά 

μηχανήματα ACUSON 128XPTM (Acuson, Mountain View, Calif) εξοπλισμένα με 

ηχοβολείς L7, 5 -10 MHz, γραμμικής διάταξης, ευρέως φάσματος και λογισμικό 

Extended Frequency (EF). Απεικονίστηκε μια τυπική περιοχή 2x2 cm.  

Οι εικόνες αποθηκεύτηκαν ως συμπιεσμένα 4:1 αρχεία JPEG.33,34 Τα αρχεία αυτά 

εικόνων είναι περίπου 150k έκαστο, ένα μέγεθος το οποίο μπορεί εύκολα να 

μεταδοθεί στο Διαδίκτυο (Εικόνα 1).  

Η λήψη των εικόνων και η ανάλυσή τους ήταν ψηφιακή σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές DICOM. η προσέγγιση αυτή επιτρέπει υψηλής ποιότητας λήψη 

υπερηχογραφικών εικόνων, και καθιστά δυνατό τον έλεγχο των μετρήσεων από τη 

λήψη των εικόνων μέχρι τη συγγραφή της μελέτης και την τήρηση των  
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κατευθυντήριων οδηγιών για τις μελέτες φαρμάκων χρησιμοποιώντας 

υπερηχογραφικές μετρήσεις ως τελικά σημεία. Στην κλινική έρευνα, η ανάλυση των 

εικόνων γίνεται στο ελεγχόμενο περιβάλλον ενός υπερηχογραφικού εργαστηρίου, 

όπου πρέπει να χρησιμοποιείται έγκυρο υλικό και λογισμικό. Η σχετική off-line 

μέτρηση απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των εικόνων 

είναι ένα αρχείο κειμένου με δημογραφικά στοιχεία, δεδομένα ποιοτικού ελέγχου και 

μετρήσεις, καθώς και μία εικόνα JPEG μεγέθους 7k που δείχνει πώς έγινε η μέτρηση 

(Εικόνα 3). Η τυποποιημένη λήψη των εικόνων είναι βασικό θέμα στις μελέτες του 

αρτηριακού τοιχώματος. Η χρήση ψηφιακών τεχνικών απεικόνισης και το Διαδίκτυο 

προσφέρουν ένα περιβάλλον φιλικότερο προς το χρήστη. Αυτό μπορεί να δειχθεί από 

δεδομένα σύγκρισης πληθυσμών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και υγιών ατόμων 

χαμηλού κινδύνου (6).  

 

  

  

Εικόνα 1. Ακίνητη εικόνα  B-mode 2x2 cm της κοινής καρωτίδας αρτηρίας και των 

παρακείμενων δομών, όπως απεικονίζεται με έναν ηχοβολέα, 5 ως 10 MHz, 

γραμμικής διάταξης. Το λευκό τρίγωνο στην κορυφή είναι ο στερνοκλειδομαστοειδής 

μυς. Το μαύρο τρίγωνο πάνω από την κοινή καρωτίδα είναι η σφαγίτιδα φλέβα. Το 

εγγύς και το άπω τοίχωμα της κοινής καρωτίδας φαίνονται καθαρά. Το τμήμα της 

κοινής καρωτίδας βρίσκεται εγγύς (στα δεξιά) της διάτασης της καρωτίδας (μικρό 

λευκό βέλος). Οι επιφάνειες επαφής αυλού-έσω χιτώνα και μέσου χιτώνα-έξω χιτώνα 

σημειώνονται με κόκκινο. 
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Εικόνα 2. Οι ακίνητες υπερηχογραφικές εικόνες εισάγονται ως συμπιεσμένα 4:1 

αρχεία JPEG σε ένα ειδικό λογισμικό (etrack). Στην εικόνα εντοπίζεται μια περιοχή 

ενδιαφέροντος από το χειριστή. Το IMT αυτού του συγκεκριμένου αρτηριακού 

τοιχώματος είναι 0.621±0.065 mm.   
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Εικόνα 3. Το λογισμικό παρέχει τα δεδομένα του IMT καθώς και μια σχετική εικόνα 

ελέγχου JPEG, μεγέθους 7K, με όλες τις μετρήσεις του αρτηριακού τοιχώματος. Οι 

εικόνες αυτές επιτρέπουν ποιοτικό έλεγχο της ανάλυσης των εικόνων.  
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Ε. Μετρήσεις στη βραχιόνιο αρτηρία 

           Η εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της 

εξαρτώμενης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής της βραχιονίου αρτηρίας. (29) Ένα 

υψηλής ανάλυσης υπερηχογραφικό σύστημα B-mode (HP-Sonos 2500, Andover, 

Massachusets) εξοπλισμένο με έναν ηχοβολέα 7.5-MHz γραμμικής διάταξης, 

χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη υπερηχογραφημάτων B-mode της βραχιονίου αρτηρίας 

στο αντίπλευρο άκρο από την αρτηριοφλεβική αναστόμωση, περίπου 2-4 cm πάνω 

από τον αγκωνιαίο βόθρο. Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με τυποποιημένη 

τεχνική και σε κατάλληλο περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην αναφορά της Διεθνούς 

Ομάδας Εργασίας για την Αντιδραστικότητα της Βραχιονίου Αρτηρίας (7). Όλα τα 

αγγειοδραστικά φάρμακα διακόπηκαν για 48 ώρες πριν τη διαδικασία. Όλες οι 

εικόνες κατεγράφησαν σε βιντεοταινία S-VHS για επακόλουθη τυφλή ανάλυση. 

Ελήφθησαν καταγραφές τόσο με B-mode και το παλμικό Doppler στην ηρεμία, κατά 

την αντιδραστική υπεραιμία (FMD) και μετά από υπογλώσσια χορήγηση 5 mg 

δινιτρικού ισοσορβίτη (αγγειοδιαστολή ανεξάρτητη από το ενδοθήλιο). Μετά τις 

βασικές μετρήσεις, μια περιχειρίδα σφυγμομανομέτρου, τοποθετημένη γύρω από το 

βραχίονα, κεντρικά του απεικονιζόμενου αρτηριακού τμήματος, διατάθηκε σε πίεση 

240 mmHg για 4.5 min (Εικόνα 1). Προς επιβεβαίωση του ότι η υπερ-συστολική 

συμπίεση της βραχιονίου αρτηρίας προκάλεσε επαρκή αύξηση της αιματικής ροής, η 

ταχύτητα ροής μετρήθηκε στην ηρεμία και μετά από 15s μετά την αποσυμπίεση. Η 

αιματική ροή υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας το ολοκλήρωμα ταχύτητας-χρόνου 

του σήματος ροής του Doppler με την καρδιακή συχνότητα και το εμβαδόν διατομής 

του αγγείου (3.14xD2/4). Η αντιδραστική υπεραιμία υπολογίστηκε ως εκατοστιαία 

μεταβολή της ροής κατά την υπεραιμία σε σύγκριση με τη βασική κατάσταση. Η 

αιματική ροή και η τελοδιαστολική διάμετρος καταγράφηκαν σε διαστήματα 30-s για 

300 s μετά την αποσυμπίεση και στα 6, 8 και 10 min μέχρι την αποκατάσταση στις 
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βασικές τιμές. Μετά την αποκατάσταση βασικών συνθηκών 15 ως 20 min αργότερα, 

οι μετρήσεις της αρτηριακής διαμέτρου και της ταχύτητας ροής επαναλήφθηκαν με 

χορήγηση υπογλώσσιου δινιτρικού ισοσορβίτη σε δόση 5 mg προκειμένου να 

εκτιμηθεί η ανεξάρτητη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή (NMD). Πέντε λεπτά 

αργότερα, οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν. Η αρτηριακή διάμετρος μετρήθηκε σε 

χιλιοστά, ως η απόσταση ανάμεσα στην επαφή μέσου-έξω χιτώνα του προσθίου 

τοιχώματος (γραμμή ‘m’) και του σημείου επαφής έσω χιτώνα-αυλού στην 

τελοδιαστολή, ταυτόχρονα με το κύμα R στο συνεχώς καταγραφόμενο ΗΚΓ (Εικόνα 

2). Οι μέγιστες FMD και NMD διάμετροι υπολογίστηκαν ως η μέση τιμή τριών 

διαδοχικών μετρήσεων της μεγίστης διαμέτρου μετά από υπεραιμία και δινιτρικό 

ισοσορβίτη, αντίστοιχα. Η FMD και η NMD υπολογίστηκαν στη συνέχεια ως 

εκατοστιαία μεταβολή της διαμέτρου σε σύγκριση με τις διαμέτρους στη βασική 

κατάσταση. Όλες οι εικόνες αναλύθηκαν από τον ίδιο εξεταστή σε όλη τη μελέτη, ο 

οποίος δεν γνώριζε την ταυτότητα του ασθενή. Ο συντελεστής συσχέτισης για τις 

μετρήσεις της μέγιστης διαμέτρου από τον ίδιο παρατηρητή ήταν r=0.97.  

 
Εικόνα 1. 
 

 



 266
 
 
 
 
Εικόνα 2. 
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Σύνοψη Αποτελεσμάτων 
 
Σε αυτή την ερευνητική εργασία συμμετείχαν κυρίως ασθενείς αιμοκαθαιρόμενοι (HD) 

και κυρίως εκτιμηθήκαν υπερηχογραφικοί και βιοχημικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με 

την καρδιακή αναδιαμόρφωση. Παρουσιάζονται παρακάτω σε αριθμημένες 

παραγράφους τα κύρια συμπεράσματα και μετά σε μετάφραση στα ελληνικά και στα 

αγγλικά οι δημοσιεύσεις. 

Συμπεράσματα: 

1. Με ημιποσοτική υπερηχογραφική μέθοδο προσδιορίστηκε ο βαθμός ασβεστώσεως της 

αορτής, των καρωτίδων και των καρδιακών βαλβίδων και δημιουργήθηκε μια κλίμακα 

ασβεστώσεως (Calcification score, Cas) (0-4, ασβέστωση μιτροειδικού δακτυλίου=1, 

αορτικής βαλβίδας=1, εγγύς αορτής=1, καρωτίδων=1).  

Οι αιμοκαθαιρόμενοι έδειξαν αυξημένο Cas  σε σχέση με τους control (2.03±1.19 vs. 

0.37±0.65, p<0.001) και το Cas συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την ηλικία 

(r=0.37, p=0.01), το χρονικό διάστημα της αιμοκάθαρσης (r=0.53, p<0.001), και την 

PWV της αορτής (βλέπε σχήματα 1 και 2). Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες 

(Cas>2 group A , <2 group B) και μελετήθηκαν διάφοροι παράμετροι σε ασθενείς με 

μεγάλη (group A) και μικρή ασβέστωση (group B) (βλέπε πίνακα 1). 

2. Σαράντα αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς υπεβλήθησαν σε δοκιμασία καρδιοπνευμονικής 

κοπώσεως και η μέση τιμή του VO2 max ήταν 15.6±4.1 l/kg/m και η τιμή αυτή 

συσχετίστηκε αντιστρόφως ανάλογα με την PWV (r=-0.38, p<0.001) και το Cas (r=-0.36, 

p<0.001). 

3. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τιμών BNP στο πλάσμα 

80 αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και των: LVMI (r=0.44, p<0.001), PWV (r=0.44, 
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p<0.001), VO2 max (r=-0.35, p<0.001), SVRI (r=0.42, p<0.001). 

                     Σχήμα 1. 
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 Πίνακας 1 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N= 

Cas 
(A=47,B=24) 

Mean±St.Dev. p 

Time on HD 
(years) 

A 
B 

7.93±2.82 
4.66±2.88 

 
<0.001 

MABP  
(mm Hg) 

A 
B 

93.24±8.7 
92.73±6.70 

 
0.80 

HB 
(gr/dl) 

A 
B 

13.22±0.71 
13.00±0.6494 

 
0.21 

ALBUM 
(mg/dl) 

A 
B 

3.67±0.44 
3.83±0.38 

 
0.13 

TOT CHOL 
(mmol/L) 

A 
B 

5.59±0.45 
5.54±0.38 

 
0.61 

LDL-CHOL 
(mmol/L) 

A 
B 

4.00±0.19 
3.97±0.16 

 
0.58 

HDL-CHOL 
(mmol/L) 

A 
B 

1.11±0.118 
1.08±0.15 

 
0.31 

TRIGLYCERIDES 
(mmol/L) 

A 
B 

1.67±0.36 
1.79±0.26 

 
0.16 

PTH 
 

A 
B 

339.19±130.22 
268.58±159.38 

 
0.04 

LVMI 
(gr/m2) 

A 
B 

153.91±25.31 
137.22±28.81 

 
0.01 

PWV 
(cm/msec) 

A 
B 

6.30±0.90 
5.62±0.20 

 
0.01 

Ep  A 
B 

946.75±228.45 
727.36±243.92 

 
<0.001 

BINDEX A 
B 

10,30±3,05 
6,21±2,37 

 
<0.001 

ZC A 
B 

180,65±54,08 
161,97±63,60 

 
0.19 

Table 2.Group A= Patients wtih Calcification score (Cas)>2 
Group B= Patients with Cas<2.HD=Time on Hemodialysis, MABP= Mean Arterial 
Blood Pressure,HB= Hemogobin, ALBUMIN= serum Albumin, CHOL = Cholesterol, 
PTH=Parathormonon levels, LVMI=Left Ventricular Mass Index  
PWV= Pulse wave Velocity ,Ep =Pressure strain elastic modulus ZC=characteristic 
impedance  
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4. Πενήντα περιτοναικοί ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά αυξημένες τιμές LVMI, 

αορτικής PWV, πάχος μέσου χιτώνα καρωτίδων CCA-IMT (p<0.001), και μειωμένες 

τιμές flow mediated vasodilatation (FMD%) και nitrate mediated vasodilatation 

(NMD%) (p<0.001) σε σχέση με υγιείς (control).  

5. Mελέτησαμε τη βραχυ- (48 ώρες) και μακροπρόθεσμη (15 ημέρες) επαναληψιμότητα 

της εκτιμώμενης με την ICG καρδιακής παροχής (ICO) και συγκρίναμε τις βασικές 

μετρήσεις της ICO με τις ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις της CO (ECO), 

πραγματοποιηθείσες κατά τον ίδιο χρόνο, σε μια κοόρτη HD 109  ασθενών. Οι μέσες 

τιμές των επανειλημμένων μετρήσεων της ICO στη βασική κατάσταση (ICO1) και μετά 

από 48 ώρες (ICO2) ήταν 5.28 ± 0.79 και 5.27 ± 0.75 L/min, αντίστοιχα. Επίσης, οι 

ανωτέρω μεταβλητές παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση r = 0.96, p<0.001 η οποία ήταν 

εμφανής τόσο στους άνδρες (r = 0.96, p<0.001), όσο και στις γυναίκες (r = 0.95, 

p<0.001). Επιπλέον, η ανάλυση Bland-Altman έδειξε ότι το σφάλμα ήταν -0.013 (95% 

διάστημα εμπιστοσύνης (CI) = -0.045 ως 0.019) και τα 95% όρια διακύμανσης της 

συμφωνίας των μετρήσεων ήταν (–0.344) ως 0.318.  

Οι μέσες τιμές των επανειλημμένων μετρήσεων ICO στη βασική κατάσταση (ICO1) και 

μετά από 15 ημέρες (ICO3) ήταν 5.28 ± 0.79 και 5.25 ± 0.74 L/min, αντίστοιχα. Επίσης, 

οι ανωτέρω μεταβλητές παρουσίαζαν ισχυρή συσχέτιση  r= 0.91, p<0.01 η οποία ήταν 

εμφανής τόσο στους άνδρες  (r = 0.93, p<0.01), όσο και στις γυναίκες (r = 0.90, p<0.01). 

Η ανάλυση Bland-Altman έδειξε ότι το σφάλμα ήταν 0.028 (95% CI= -0.044 ως 0.101) 

και τα 95% όρια διακύμανσης της συμφωνίας των μετρήσεων ήταν (–0.722) ως 0.779. Οι 

μέσες τιμές των επανειλημμένων μετρήσεων ICO1 και ECO στη βασική κατάσταση ήταν 

5.28 ± 0.79 και 5.31 ± 0.58 L/min, αντίστοιχα. Η ανάλυση Bland-Altman έδειξε ότι το 
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σφάλμα ήταν -0.030 (95% CI= -0.083 ως 0.023) και τα 95% όρια διακύμανσης της 

συμφωνίας των μετρήσεων ήταν (–0.577) to 0.517.Η συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων 

ECO και ICO1 εκτιμήθηκε με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Η ανάλυση 

γραμμικής παλινδρόμησης με τις 109 περιπτώσεις έδωσε την εξίσωση: ICO1= 1.204 

(ECO) - 1.1122 [r=0.9, p<0.0001, πορσαρμοσμένο r2 = 0.8, τυπικό σφάλμα=0.365, 

συντελεστής κλίσης=1.204 (95% CI = 1.0856 ως 1.3224), σημείο τομής = -1.1122 (95% 

CI = -1.744 ως 0.479)]. Τα παραπάνω δείχνουν τη στενή συσχέτιση ανάμεσα στην 

καρδιογραφία αντίστασης και τις ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις στη βασική κατάσταση η 

οποία ήταν εμφανής τόσο στους άνδρες  (r = 0.9, p<0.001), όσο και στις γυναίκες (r = 

0.89, p<0.001). 

6. Ερευνήσαμε της μεταβολές της αορτικής σκλήρυνσης σε 106 HD ασθενών με ή χωρίς 

σακχαρώδη διαβήτη (DM). Μελετήθηκαν επίσης οι σχέσεις μεταξύ των επιπέδων 

ενδοθηλίνης (ET-1), ομοκυστεινης (HMC), και hs-CRP στο πλάσμα και οι 

καρδιοαορτικές μεταβολές στους παραπάνω ασθενείς.  Οι ασθενείς είχαν χαμηλότερη 

ολική χοληστερίνη και χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) και 

αυξημένα τριγλυκερίδια σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Οι πρώτοι είχαν αυξημένα 

επίπεδα ET-1, HMC και hs-CRP σε σύγκριση με τους δεύτερους (P<0.001). Η 

αλβουμίνη ορού ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική 

ανεπάρκεια (ESRD) και συσχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (r=-0.41, P<0.001). 

Οι ασθενείς με ESRD παρουσίαζαν αυξημένη πίεση σφυγμού (PP), τελοδιαστολική 

διάμετρο της LV, (δείκτης μάζας αριστεράς κοιλίας) LVMI, (τελοδιαστολική διάμετρος 

αορτής) AODD, ταχύτητα σφυγμικού κύματος εγγύς αορτής (PWVr), ταχύτητα 

σφυγμικού κύματος κατιούσας αορτής (PWVcf) και χαμηλότερο λόγο διαμιτροειδικής 
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ροής (E/A) σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Η PWVr και η PWVcf συσχετίζονταν 

σημαντικά με τον LVMI στους ασθενείς με ESRD (r=0.40 και r=0.36, αντίστοιχα, 

P<0.001 και για τις δύο). Επιπλέον, οι μετρήσεις των PWVr και PWVcf παρουσίαζαν 

ισχυρή συσχέτιση στους ασθενείς με ESRD (r=0.70, P<0.001).  

Η ομάδα των διαβητικών είχε αυξημένες μετρήσεις LVMI, AODD, PWVr και PWVcf σε 

σύγκριση με την ομάδα των μη διαβητικών (P<0.05). Οι διαβητικοί ασθενείς είχαν 

σημαντικά μεγαλύτερη μέση αορτική PWV από τους μη διαβητικούς (P<0.05). Η 

διαφορά αυτή παρέμεινε σημαντική στη διαστρωματωμένη για την ηλικία σύγκριση με 

εξαίρεση την υποομάδα των >65 ετών.   

Η πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η ηλικία, ο διαβήτης 

και τα επίπεδα ενδοθηλίνης στο πλάσμα ήταν κύριοι καθοριστικοί παράγοντες των 

αυξημένων PWVr και PWVcf στον ολικό πληθυσμό των ασθενών με ESRD. Μετά από 

προσαρμογή για την ηλικία, την επιφάνεια σώματος, του χρόνου σε αιμοκάθαρση, την 

SBP, το ιστορικό υπέρτασης και τα επίπεδα ET-1 στο πλάσμα, ο διαβήτης ήταν 

ανεξάρτητος παράγοντας σχετιζόμενος με την αορτική PWV στο σύνολο των ασθενών 

με ESRD.  

7. Υποθέσαμε ότι η αορτική σκλήρυνση στην εγγύς αορτή, καθώς και στο τμήμα από την 

καρωτίδα ως τη μηριαία αρτηρία, μπορεί να συσχετίζεται με τη δομή και τη λειτουργία 

της LV στους ασθενείς με ESRD. Αναλύθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στη σκλήρυνση της 

εγγύς μοίρας της αορτής και στο δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας (LVMI) και στο 

πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV σε 99 HD ασθενείς. 

Οι ασθενείς με ESRD είχαν σημαντικά αυξημένη διάμετρο της ανιούσας αορτής, 

τελοδιαστολική διάμετρο της LV (LVDD) και LVMI σε σύγκριση με τους μάρτυρες 
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(p<0.001). Υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας (LVH) υπήρχε στο 72% των γυναικών και 

στο 80.4% των ανδρών με ESRD. Διαστολική δυσλειτουργία (παρατεταμένη χάλαση, 

ψευδοφυσιολογικό ή περιοριστικό πρότυπο πλήρωσης) ήταν εμφανής στη μεγάλη 

πλειονότητα των ασθενών με ESRD. Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η 

PWVr παρουσίαζε ισχυρή συσχέτιση με την PWVcf στο σύνολο των ασθενών με ESRD 

(r=0.74, p<0.001).  

Όλοι οι δείκτες αορτικής σκλήρυνσης παρουσίαζαν θετική συσχέτιση τόσο με τον LVMI 

όσο και με το πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV. Επιπλέον, οι ασθενείς με ESRD 

και προχωρημένου σταδίου διαστολική δυσλειτουργία (ψευδοφυσιολογικό ή 

περιοριστικό πρότυπο πλήρωσης) είχαν αυξημένες τιμές LVDD (53.2±3.9 έναντι 

51.5±3.6 mm, p=0.04), LVMI (160.8±19.1 έναντι 144.1±26.4 g/m2, p=0.002), PWVr 

(7.2±0.98 έναντι 6.2±0.86 m/s, p<0.001), PWVcf (12.6±1.6 έναντι 11.7±1.5 m/s, 

p=0.007) σε σύγκριση με εκείνους με ήπια διαστολική δυσλειτουργία (πρότυπο 

παρατεταμένης χάλασης).  

Η πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι το φύλο, το ιστορικό 

υπέρτασης και η PWVr ήταν ανεξάρτητοι καθοριστικοί παράγοντες του αυξημένου 

LVMI στους ασθενείς με ESRD. Μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το 

ιστορικό υπέρτασης, την PWVcf και την πίεση παλμού, η PWVr ήταν ανεξάρτητος 

παράγοντας σχετιζόμενος τόσο με τον LVMI όσο και με το πρότυπο διαστολικής 

πλήρωσης της LV στους ασθενείς με ESRD 

8. Υποθέσαμε ότι οι διαφοροποιήσεις των επιπέδων hs-CRP και αντιπονεκτίνης (ADP) 

μπορούν να συμβάλουν στην αυξημένη αγγειακή φλεγμονή και την επιτάχυνση της 

αθηροσκλήρυνσης, που παρατηρούνται στους ασθενείς με ESRD και συνυπάρχοντα DM. 



 275

Εκατόν είκοσι σταθεροί HD ασθενείς εκ των οποίων 55 (34.4 %) είχαν DM τύπου 2 

(διάρκεια του ιστορικού διαβήτη 19 ± 3.1 έτη) περιελήφθησαν στη μελέτη. Οι διαβητικοί 

ασθενείς ήταν νεότεροι (P<0.05) και υποβάλλονταν σε HD για βραχύτερο χρονικό 

διάστημα (P<0.05) σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD. Οι δύο 

ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς το φύλο, τη BSA και τη συστηματική αρτηριακή 

πίεση.  

Οι τιμές των LVMI, PWVr, CCA-IMT, CCAD και του ποσοστού παρουσίας 

αθηροσκλήρυνσης στην CCA ήταν σημαντικά μεγαλύτερες, ενώ ο λόγος E/A της 

διαμιτροειδικής ροής ήταν σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς με ESRD σε σύγκριση 

με τους μάρτυρες (P<0.001). Επιπλέον, ο LVMI (P<0.05), η PWVr (P<0.001), το CCA-

IMT (P<0.001), η CCAD (P<0.05) και το ποσοστό παρουσίας αθηροσκλήρυνσης στην 

CCA (P<0.001) ήταν σημαντικά αυξημένοι,  ενώ ο λόγος E/A της διαμιτροειδικής ροής 

ήταν σημαντικά μικρότερος (P<0.05) στους ασθενείς με ESRD και DM σε σύγκριση με 

τους μη διαβητικούς ασθενείς.  

Οι ασθενείς με ESRD είχαν χαμηλότερη ολική χοληστερόλη (P<0.05) και χοληστερίνη 

υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) (P<0.001) και αυξημένα τριγλυκερίδια 

(P<0.001). Η αλβουμίνη ορού ήταν χαμηλότερη (P<0.001) στους ασθενείς με ESRD και 

συσχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (r=-0.50; P<0.001) και τα επίπεδα ινωδογόνου (r=-

0.49, P<0.001). Το ινωδογόνο πλάσματος αυξήθηκε (p<0.001) στους ασθενείς με ESRD 

και συσχετιζόταν θετικά με την ηλικία (r=0.48; P<0.001). Οι διαβητικοί ασθενείς είχαν 

σημαντικά αυξημένα επίπεδα hs-CRP (P<0.001) και μειωμένα επίπεδα αντιπονεκτίνης 

(P<0.001) σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD. Τα επίπεδα 

αντιπονεκτίνης συσχετίζονταν αρνητικά με τη CRP (r=-0.473, P<0.001) στους ασθενείς 
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με ESRD. 

Η πίεση παλμού συσχετιζόταν θετικά με τα επίπεδα hs-CRP (r=0.45, P<0.001) και 

αρνητικά με τα επίπεδα ADP (r=-0.255, P<0.004) στους ασθενείς με ESRD. Η PWVr 

συσχετιζόταν θετικά με τα επίπεδα hs-CRP (r=0.42, P<0.001) και αρνητικά με τα 

επίπεδα ADP (r=-0.26, P=0.003) στους ασθενείς με ESRD. Ομοίως, το CCA-IMT 

συσχετιζόταν θετικά με την hs-CRP (r=0.20, P=0.045) και αρνητικά με τα επίπεδα ADP 

(r=0.227, P=0.022). Επίσης, το ποσοστό αθηροσκληρυντικής νόσου της CCA 

συσχετιζόταν θετικά με την hs-CRP (r=0.22, P=0.02) αρνητικά με τα επίπεδα ADP (r=-

0.281, P<0.01). Τέλος, ο LVMI συσχετιζόταν θετικά με την hs-CRP (r=0.365, P<0.001). 

9. Το πάχος του έσω χιτώνα (IMT) της κοινής καρωτίδας αρτηρίας (CCA), η συχνότητα 

παρουσίας αθηρωματικών πλακών και η εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή 

στη βραχιόνιο αρτηρία, προσδιορίστηκαν υπερηχογραφικά σε άρρενες ασθενείς με 

ESRD, με και χωρίς ανεπάρκεια ανδρογόνων. Μελετήσαμε τη σχέση των επιπέδων 

τεστοστερόνης στο πλάσμα με τις ανωτέρω παραμέτρους ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 

στους ασθενείς με ESRD και έλλειψη ανδρογόνων. 

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ηλικία, στο χρόνο υπό αιμοκάθαρση, στο 

ιστορικό υπέρτασης, στις καπνιστικές συνήθειες, στο δείκτη μάζας σώματος (BMI) και 

τη συστηματική αρτηριακή πίεση μεταξύ των ασθενών με ESRD με έλλειψη ανδρογόνων 

σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς έλλειψη ανδρογόνων. Επιπλέον, οι παραπάνω δύο 

ομάδες ασθενών με ESRD είχαν συγκρίσιμες τιμές αιμοσφαιρίνης, αλβουμίνης ορού και 

ινωδογόνου. Ωστόσο, οι ασθενείς με έλλειψη ανδρογόνων είχαν χαμηλότερα επίπεδα 

χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) και αυξημένα επίπεδα 

τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς έλλειψη ανδρογόνων (p<0.05). Οι 
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πρώτοι είχαν σημαντικά μειωμένες συγκεντρώσεις ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης 

στον ορό και αυξημένες συγκεντρώσεις LH σε σύγκριση με τους δεύτερους (p<0.001).  

Οι συγκεντρώσεις της ολικής τεστοστερόνης στον ορό συσχετίζονταν αρνητικά με την 

ηλικία (r=-0.44, p<0.001). Επιπλέον, τα επίπεδα της ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης 

στον ορό μειώνονταν (r=-0.55 and r=-0.45, p<0.001, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα της LH 

αυξάνονταν (r=0.45, p<0.001) με το χρόνο υπό αιμοκάθαρση.  

Οι τιμές των LVMI, CCAD (p<0.05 και στις δύο περιπτώσεις), του CCA-IMT και του 

ποσοστού αθηρωμάτωσης της CCA (p<0.001 και στις δύο περιπτώσεις) ήταν σημαντικά 

αυξημένες στους ασθενείς με ESRD με έλλειψη ανδρογόνων σε σύγκριση με τους 

ασθενείς χωρίς έλλειψη ανδρογόνων. Επίσης, οι πρώτοι παρουσίασαν σημαντικά 

χαμηλότερες μετρήσεις FMD% και NMD% στη βραχιόνιο αρτηρία σε σύγκριση με τους 

δεύτερους (p<0.05).  

Τα επίπεδα ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης στον ορό συσχετίζονταν αρνητικά με το 

CCA-IMT και τη συχνότητα αθηροσκληρυντικών πλακών στους ασθενείς με ESRD και 

έλλειψη ανδρογόνων (r=-0.32, r=-0.29, p<0.003, αντίστοιχα και r=-0.23, r=-0.21, p<0.04, 

αντίστοιχα). Τέλος, οι μετρήσεις των FMD% και NMD% στη βραχιόνιο αρτηρία 

συσχετίζονταν θετικά με την ολική (r=0.65 και r=0.61, p<0.0001, αντίστοιχα) και την 

ελεύθερη (r=0.52 και r=0.48, p<0.001, αντίστοιχα) τεστοστερόνη στους ασθενείς με 

ESRD και έλλειψη ανδρογόνων. Υπήρχαν μη σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις 

μετρήσεις της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό 

στην ομάδα των ασθενών με ESRD χωρίς έλλειψη ανδρογόνων.  

10. Αναπτύξαμε μια νέα υπερηχογραφική εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί τις ευρέως 

διαθέσιμες τεχνικές Doppler (duplex) ως εργαλείο για την εκτίμηση των βιοφυσικών 
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ιδιοτήτων της εγγύς μοίρας της αορτής. Αξιολογήσαμε με την τεχνική μας υγιείς 

μάρτυρες και μια κοόρτη ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD), αφού είναι 

γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μεταβολές των 

αορτικών βιοφυσικών ιδιοτήτων. 

Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη και 

φωσφοροδεσμευτικά. Αντιυπερτασική θεραπεία ελάμβαναν 39.4% των ασθενών (46.4% 

αναστολέα ΜΕΑ, 28.5% αποκλειστή διαύλων ασβεστίου, 21.4% β-αποκλειστή, 3.5% 

θεραπεία συνδυασμού) και 16 (22.5 %) ελάμβαναν στατίνη.  

Οι ασθενείς εμφάνιζαν χαμηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης (p<0.001) και αλβουμίνης ορού 

(p<0.001) και υψηλότερες τιμές LDL-, HDL-, ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων ( 

p<0.001) σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Οι ασθενείς είχαν μεγαλύτερη PP (p<0.001), 

διάμετρο ανιούσας αορτής (p<0.001), PWV (p<0.001), characteristic impedance (Zcs) 

(p<0.001), δείκτη b (p<0.001) και δείκτη μάζας της LV (LVMI) (p<0.001) σε σύγκριση 

με τους μάρτυρες. Η PWV συσχετιζόταν με την ηλικία (r=0.44, p<0.001), το χρόνο υπό 

HD (r=0.51, p<0.001), PP (r=0.35, p=0.002), τον LVMI (r=0.29, p=0.01), το ιστορικό 

καπνίσματος (r=0.29, p=0.02), το διαβήτη (r=0.45, p<0.001) και την υπέρταση (r=0.43, 

p<0.001).  

Ανάλογα με το χρόνο υπό HD, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα A 

(διάρκεια HD 1-5 έτη, 25 ασθενείς), ομάδα B (διάρκεια HD 6-9 έτη, 26 ασθενείς) και 

ομάδα C (διάρκεια HD 10-15 έτη, 20 ασθενείς). Οι ασθενείς των ομάδων B και C 

εμφάνισαν μεγαλύτερη PWV σε σύγκριση με την ομάδα A [6.31(1.02) και 6.58(0.59) 

έναντι 5.42(1.09) m/sec, p=0.004 και p<0.001 αντίστοιχα], ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων B και C (p=0.29 ). Στους ασθενείς υπό HD, η PWV 
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διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται με τις μετρήσεις M-mode στην ανιούσα αορτή elastic 

modulus (Ep) (r=0.56, p<0.001), δείκτης b (r=0.58, p<0.001) και Zcs (r=0.38, p=0.001). 

Δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ PWV και SBP (r=0.14, p=0.22), DBP (r=-0.14, 

p=0.22), MABP (r =0.04, p=0.69) ή των βιοχημικών παραμέτρων. Οι ασθενείς 

διαιρέθηκαν ανάλογα με τις διάμεσες τιμές της SBP (138 mmHg), της DBP (70 mmHg) 

και της MABP (92.6 mm Hg) και η ανάλυση των υποομάδων δεν αποκάλυψε σημαντικές 

διαφορές στην PWV. Η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι μεταξύ των 

μεταβλητών που συσχετίζονταν με την PWV, ο χρόνος υπό HD (b=0.45 p=0.001, 95% 

CI=0.21-0.88) και το ιστορικό διαβήτη (b=0.38, p=0.01, 95% CI=0.44-1.31) ήταν 

ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες των τιμών  PWV. Επαναληψιμότητα: Οι μέσες τιμές 

των επανειλημμένων από τον ίδιο παρατηρητή μετρήσεων της PWV που έγιναν αρχικά 

και 48 ώρες αργότερα ήταν 4.88 (1.49) και 4.93 (1.56) m/s, αντίστοιχα. Η ανάλυση 

Bland-Altman έδειξε ότι το σφάλμα ήταν 0.052, (95% CI=0.002-0.102) και τα 95% 

περιθώρια της διακύμανσης της συμφωνίας στον ίδιο παρατηρητή ήταν (-0.44) ως 0.54. 

Οι μέσες τιμές για τις μετρήσεις της PWV από τους δύο παρατηρητές Α και Β ήταν 

4.8(1.4) έναντι 5.0(1.6) m/s. Η ανάλυση Bland-Altman (Εικ. 3, Εικ.4) έδειξε ότι το 

σφάλμα ήταν 0.12 (95% CI=0.056-0.184) και τα 95% περιθώρια της διακύμανσης της 

συμφωνίας μεταξύ των παρατηρητών ήταν (-0.50) - 0.745.  

11. Ποιό είναι το νέο στοιχείο που παρατηρήθηκε στην κλινική αυτή μελέτη;  

Είναι βιβλιογραφικά γνωστό ότι η γενικευμένη αγγειακή αναδόμηση στην ESRD 

εκφράζεται με αναπροσαρμογή των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων (αντιστάσεις 

αγγείων μέσου και μικρού μεγέθους) οι οποίες αποτελούν και την κύρια συνιστώσα της 

αποτελεσματικής αρτηριακής ενδοτικότητας. Πρόσφατα οι πρωτοποριακές εργασίες των 
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Nico Westerhoff, David Kass, του Νίκου Στεργιόπουλου και του Θάνου Μπενέτου, 

σύμφωνα με τα three and four element windkessel models, κυρίως σε πειραματόζωα 

αλλά και σε ανθρώπους έχουν προτείνει ότι το κύριο «φορτίο» των περιφερικών 

αντιστάσεων εμπεριέχεται ήδη στην αορτή σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά και στη 

αρτηριακή υπέρταση, στο σακχαρώδη διαβήτη και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Η 

παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει εμμέσως τα ευρήματα αυτά σε ασθενείς με ESRD, από τη 

στιγμή που προτείνει ότι ένα σημαντικό μέρος της αγγειακής αναδιαμόρφωσης στην 

ESRD επιτελείται στην εγγύς αορτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

(Προηγείται η ελληνική μετάφραση και ακολουθεί το πλήρες αγγλικό κείμενο) 

1. Εκτίμηση της καρδιακής παροχής με καρδιογραφία αντίστασης σε 
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς: Μελέτη επαναληψιμότητας και σύγκρισης με την 
υπερηχοκαρδιογραφία 
 
Εισαγωγή 
 Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ασθενείς με νεφρική νόσο 
τελικού σταδίου (ESRD). Ακόμα και μετά από διαστρωμάτωση ανάλογα με την 
ηλικία, το φύλο, τη φυλή και την παρουσία διαβήτη, η θνησιμότητα από 
καρδιαγγειακή νόσο σε ασθενείς υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρση (HD) ή 
περιτοναϊκή κάθαρση (PD) είναι 10-20 φορές υψηλότερη από ό,τι στο γενικό 
πληθυσμό (1). Ο υψηλός κίνδυνος προέρχεται από το προσθετικό αποτέλεσμα 
πολλαπλών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν ως σχετιζόμενοι με την 
ουραιμία ή ως αιμοδυναμικοί.  Οι τελευταίοι μπορεί να οφείλονται σε υπερφόρτιση 
σε όγκο, αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις, αναιμία, αρτηριοσκλήρυνση και 
βαλβιδοπάθεια. Οι σχετιζόμενοι με την ουραιμία παράγοντες κινδύνου μπορεί να 
είναι ειδικοί για την ουραιμική κατάσταση, όπως η δυσλιπιδαιμία, οι διαταραχές των 
δισθενών ιόντων, το οξειδωτικό στρες ή να εμφανίζονται σε εντονότερο βαθμό από 
ό,τι στο γενικό πληθυσμό, όπως η φλεγμονή, η υπερομοκυστιναιμία, οι 
προθρομβωτικοί παράγοντες και η λιποπρωτεΐνη Lp(a) (2,3). 
Η σημασία της επίδρασης της κατάστασης του ενδαγγειακού όγκου στην αρτηριακή 
πίεση σε HD ασθενείς έχει από καιρό αναγνωριστεί (4). Ειδικά σε HD ασθενείς με 
συνυπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια, ο ακριβής προσδιορισμός του ξηρού τους 
βάρους είναι κρίσιμος και δυσχερής. Η μέτρηση της καρδιακής παροχής (CO) μπορεί 
να συμβάλλει στην καθ' ημέρα εκτίμηση και παρακολούθηση των ασθενών αυτών. 
Ωστόσο, οι επεμβατικές τεχνικές απαιτούν καθετηριασμό της πνευμονικής αρτηρίας 
(μέθοδοι αραίωσης χρωστικής ή θερμοαραίωσης), μόνης ή σε συνδυασμό με μια 
συστηματική αρτηρία (άμεση μέθοδος Fick) (5). Οι τεχνικές αυτές συνοδεύονται από 
σημαντικούς κινδύνους και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς ασθενείς. 
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές 
αναίμακτες μέθοδοι για την παρακολούθηση της καρδιακής αιμοδυναμικής 
κατάστασης με χαμηλότερο κόστος και λιγότερη δυσκολία. Οι αναίμακτες τεχνικές 
περιλαμβάνουν την καρδιογραφία αντίστασης (ICG), τις έμμεσες τεχνικές Fick με 
επανεισπνοή διοξειδίου του άνθρακα και την ηχοκαρδιογραφία (6-9). 
Η ICG και η ηχοκαρδιογραφία είναι δύο μέθοδοι οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της καρδιακής παροχής αναίμακτα και αξιόπιστα 
σε φυσιολογικά άτομα (10, 11) και σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας (12, 
13). Το μεγάλο πλεονέκτημα της ICG είναι ότι αντιπροσωπεύει μια απλή μέθοδο η 
οποία απαιτεί μόνο την τοποθέτηση αισθητήριων ηλεκτροδίων στον κορμό και τον 
τράχηλο και επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής παροχής σε κάθε 
παλμό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες της επαναληψιμότητας των 
μετρήσεων ICG στους HD ασθενείς.  
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει τη βραχυ- (48 ώρες) και 
μακροπρόθεσμη (15 ημέρες) επαναληψιμότητα της εκτιμώμενης με την ICG 
καρδιακή παροχή (ICO) και να συγκρίνει τις βασικές μετρήσεις της ICO με τις 
ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις της CO (ECO), πραγματοποιηθείσες κατά τον ίδιο 
χρόνο, σε μια κοόρτη 109 HD ασθενών.   



Ασθενείς - Μέθοδοι 
Ασθενείς 
Εκατόν εννέα (109) HD ασθενείς παρείχαν έγγραφη πληροφορημένη συναίνεση για 
τη συμμετοχή στη μελέτη. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν κολπική μαρμαρυγή, 
μέτρια ή σοβαρή βαλβιδοπάθεια, χρόνια πνευμονοπάθεια, διάταση της ανιούσας 
αορτής >45 mm, οποιαδήποτε εμφανή συμπτώματα οξείας φλεγμονώδους νόσου και 
νοσηλεία κατά το προηγούμενο 6μηνο για ασταθή στηθάγχη ή έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Επιπλέον, αποκλείστηκαν από τη στατιστική ανάλυση ασθενείς των 
οποίων οι μετρήσεις της καρδιακής συχνότητας (HR), της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης (SBP), της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (DBP) και της μέσης αρτηριακής 
πίεσης (MABP),  στις επαναληπτικές μετρήσεις (48 ώρες, 15 ημέρες) παρουσίαζαν 
υψηλή μεταβλητότητα σε σύγκριση με τις βασικές μετρήσεις (μεταβλητότητα >5%). 
Οι ασθενείς βρίσκονταν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή, που παρέμεινε 
αμετάβλητη κατά την περίοδο της μελέτης. Η αρτηριακή πίεση ελεγχόταν με 
αντιυπερτασική αγωγή και με προσαρμογή του "ξηρού βάρους", οριζόμενου ως το 
σωματικό βάρος κάτω από το οποίο ένας ασθενής με φυσιολογικά επίπεδα 
αλβουμίνης εμφανίζει υπόταση ή μυϊκές κράμπες ή έκδηλη ορθοστατική υπόταση. 
Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση μέσω αρτηριοφλεβικής 
αναστόμωσης, χρησιμοποιώντας την ίδια τυποποιημένη τεχνική, με την ίδια 
συνθετική μεμβράνη αιμοκάθαρσης, κατάλληλη για την επιφάνεια σώματος του 
ασθενή, με διάλυμα διττανθρακικών και με ελεγχόμενο ρυθμό υπερδιήθησης . Η 
διάρκεια των συνεδριών αιμοκάθαρσης ήταν εξατομικευμένη (4- 5 ώρες, 3 φορές 
εβδομαδιαίως) για την επίτευξη συνολικής δόσης αιμοκάθαρσης (Kt/V)>1.2 
(1.39±0.18). Οι πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε κατά την 
εισαγωγή περιελάμβαναν το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τις καπνιστικές 
συνήθειες και το προηγούμενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου, υπέρτασης και 
σακχαρώδη διαβήτη. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων μας 
Cardio Vascular Study of Renal Disease Database (CVARD). Η μελέτη ήταν 
σύμφωνη με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (14) και εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Δεοντολογίας.  

Μέθοδοι 
Μετρήσεις καρδιογραφίας αντίστασης 
Οι ασθενείς συνδέθηκαν με τον καρδιογράφο αντίστασης όπως έχει περιγραφεί (15) 
και η καρδιακή παροχή μετρήθηκε σύμφωνα με τους Bernstein και συν. (16). Εν 
συντομία, ένα υψίσυχνο, χαμηλής και σταθερής έντασης εναλλασσόμενο ρεύμα (2.5 
mA , 70 KHz) εφαρμόζεται ανάμεσα στα ζεύγη των ηλεκτροδίων τα οποία είναι 
τοποθετημένα στα πλάγια του τραχήλου, σε ίση απόσταση προσθίως του λοβού του 
αυτιού και στο κάτω μέρος του θώρακα, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή 
(Εικ.1). Η σχετιζόμενη τάση ανιχνεύεται από 2 εσωτερικά ζεύγη ηλεκτροδίων που 
βρίσκονται σε απόσταση 5 cm από τα αντίστοιχα ζεύγη ηλεκτροδίων και παράλληλα 
με την οδό αγωγής του ρεύματος. Η τάση αυτή μεταδίδεται σε έναν ενισχυτή και 
παράγεται ένα σήμα αντίστασης (Z). Καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες από τους 
ιατρούς να αποφευχθεί εσφαλμένη τοποθέτηση των ηλεκτροδίων κατά τις 
επανειλημμένες μετρήσεις σε όλους τους ασθενείς. Επιπλέον, αν διαπιστωνόταν σήμα 
χαμηλής ποιότητας, τότε μεταβαλλόταν η κατεύθυνση αγωγής, προσαρμόζονταν 
καλύτερα τα ηλεκτρόδια ή γινόταν αντικατάσταση των αυτοκόλλητων προς βελτίωση 
του σήματος. 
Χρησιμοποιήσαμε ένα σύστημα αναίμακτης παρακολούθησης της καρδιακής παροχής 
(Bio Z.com, Cardiodynamics, San Diego, Ca, U.S.A). Ο όγκος παλμού (SV) 
υπολογίστηκε με τον τύπο Sramek-Bernstein: SV = VEPT x VET x CI (όπου VEPT = ο 



όγκος του ηλεκτρικά συμμετέχοντος ενδοθωρακικού ιστού, VET = ο χρόνος κοιλιακής 
εξώθησης, CI = ο δείκτης συσπαστικότητας, ο οποίος ισούται με το λόγο του μέγιστου 
ρυθμού μεταβολής της θωρακικής βιοαντίστασης (dZ/dtmax) προς το δείκτη 
θωρακικού ενδαγγειακού όγκου υγρού (TFI) ή ολική θωρακική αντίσταση). Έτσι, η 
καρδιακή παροχή (CO) υπολογίστηκε ως CO = SV X HR (μονάδες: CO σε L/min, SV 
σε L και HR σε b/min) (16). 
Οι ασθενείς βρίσκονταν στην ύπτια θέση επί τουλάχιστον 15 min πριν την πρώτη 
μέτρηση. Η αρτηριακή πίεση (BP) μετριόταν στον αντίπλευρο βραχίονα από την 
αρτηριοφλεβική αναστόμωση χρησιμοποιώντας την περιχειρίδα του συστήματος 
μέτρησης της αντίστασης. Η πίεση παλμού (PP) εκτιμήθηκε ως PP = SBP-DBP και η 
μέση BP (MABP) υπολογιζόταν ως MABP = DBP+PP/3. Επιπλέον, οι συστηματικές 
αγγειακές αντιστάσεις (SVR) υπολογίζονταν αυτομάτως μέσω τύπου τον οποίο παρείχε 
ο κατασκευαστής: SVR = 80 x (MABP-CVP)/CO, όπου CVP η κεντρική φλεβική 
πίεση και 80 ένας παράγοντας διόρθωσης (μονάδες: SVR σε dynes/sec/cm-5, CVP σε 
mmHg, MABP σε mmHg, CO σε L/min). Όλοι οι ασθενείς ήταν αιμοδυναμικά 
σταθεροί κατά την περίοδο της μελέτης και έτσι χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικές τιμές 
CVP (8 mmHg).   
Οι μετρήσεις αντίστασης της CO πραγματοποιήθηκαν στη βασική κατάσταση (ICO1), 
σε όλους τους ασθενείς, μία εβδομάδα μετά την εισαγωγή τους στη μελέτη, το πρωί 
μιας καθημερινής χωρίς συνεδρία αιμοκάθαρσης (8.00-10.00 π.μ.). Προκειμένου να 
εκτιμηθεί η βραχυπρόθεσμη επαναληψιμότητα, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές 
μετρήσεις σε άλλη ημέρα χωρίς συνεδρία αιμοκάθαρσης, την ίδια ώρα, μετά από 15 
ημέρες (ICO3). Η CO υπολογίστηκε ως η μέση τιμή 10 μετρήσεων της CO σε 
διάστημα 20 λεπτών. Στην στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές. 
Ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις 
Πραγματοποιήθηκε τυπική ηχοκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων και Doppler με 
ταυτόχρονη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης [σφυγμομανομέτρηση  με χρήση των 
ήχων Korotkoff φάσης I (συστολή = SBP) και φάσης V (διαστολή = DBP)]. Έγιναν 
οι τυπικές μετρήσεις της αριστερής κοιλίας (LV) σε ολόκληρο τον πληθυσμό της 
μελέτης σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρίας Ηχοκαρδιογραφίας 
(17). Οι μετρήσεις της ECO έγιναν στη βασική κατάσταση κατά τον ίδιο χρόνο με τις 
μετρήσεις της καρδιογραφίας αντίστασης (ICO1). Η καρδιακή συχνότητα 
προσδιορίστηκε από το τριών διαύλων ορθογώνιο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Η 
βασική ηχοκαρδιογραφική μελέτη πραγματοποιήθηκε με ένα Hewlett-Packard Sonos 
2500 (Andover, Mass.,USA), εξοπλισμένο με ευρείας γωνίας, φασικής διάταξης 
ηχοβολέα 2.5 ή 2.0 MHz. Οι εξετάσεις καταγράφηκαν σε βιντεοταινία S-VHS.  
Ο αορτικός δακτύλιος μετρήθηκε στο επίπεδο των πτυχών της αορτικής βαλβίδας. Η 
ECO υπολογίστηκε σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρίας 
Ηχοκαρδιογραφίας για την ποσοτικοποίηση της ηχοκαρδιογραφίας Doppler (18) με 
τον τύπο : ECO = CSALVOT  x  VTIAo x HR, όπου ECO (L/min) = η 
ηχοκαρδιογραφικά υπολογιζόμενη καρδιακή παροχή, CSALVOT (cm2) = το εμβαδόν 
διατομής του χώρου εξόδου της LV (LVOT) από τον αριστερό παραστερνικό άξονα 
(επιλογή zoom, από τη συμβολή του πρόσθιου τοιχώματος της αορτής με το 
μεσοκοιλιακό διάφραγμα ως τη συμβολή του οπισθίου τοιχώματος της αορτής με την 
πρόσθια μιτροειδική γλωχίνα, από έσω όριο σε έσω όριο), VTIAo (σε cm) = 
ολοκλήρωμα ταχύτητας χρόνου της ροής με το παλμικό Doppler στον LVOT από την 
προβολή 5 κοιλοτήτων, με τον όγκο δειγματοληψίας τοποθετημένο 5 mm πάνω από 
την αορτική βαλβίδα (έτσι ώστε να μην είναι ορατό το click διάνοιξης της αορτικής 
βαλβίδας ή φασματική διεύρυνση του σήματος, αφού αυτό σημαίνει ότι ο όγκος 
δειγματοληψίας βρίσκεται στην περιοχή εγγύς επιτάχυνσης, ενώ είναι ορατό το click 



σύγκλεισης της αορτικής βαλβίδας) και HR (σε παλμούς/min) = καρδιάκή συχνότητα. 
Στους ασθενείς η ECO προσδιορίστηκε σε 3-5 καρδιακούς κύκλους. Υπολογίστηκαν 
οι μέσες τιμές των μετρήσεων ανά ασθενή και αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη 
στατιστική ανάλυση. Η καρδιογραφία αντίστασης και οι ηχοκαρδιογραφικές 
μετρήσεις διαβάστηκαν από δύο έμπειρους καρδιολόγους, οι οποίοι δεν γνώριζαν ο 
ένας την ερμηνεία του άλλου. 

Στατιστική ανάλυση 

Τα συνοπτικά δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Οι 
συσχετίσεις μεταξύ των συνεχών μεταβλητών εκτιμήθηκαν με το συντελεστή 
συσχέτισης Pearson. Εφαρμόστηκε γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης για την 
εκτίμηση συσχετίσεων ανάμεσα στην καρδιογραφία αντίστασης και τις 
ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις στη βασική κατάσταση. Η συμφωνία μεταξύ των 
επανειλημμένων μετρήσεων ICG (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
επαναληψιμότητα) και μεταξύ των μετρήσεων ICG και των ηχοκαρδιογραφικών 
μετρήσεων στη βασική κατάσταση, εκτιμήθηκαν με την ανάλυση κατά Bland-Altman 
(19-21). Το σφάλμα και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης υπολογίστηκαν όπως έχει 
περιγραφεί από τους Bland-Altman (19). Αμφίπλευρο επίπεδο σημαντικότητας 0.05 
θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντικό. Όλες οι αναλύσεις έγιναν με εμπορικά 
διαθέσιμο πακέτο λογισμικού (SPSS for Windows 11.0). 

Αποτελέσματα 
  Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν φωσφοροδεσμευτικές ουσίες και ερυθροποιητίνη. 
Αντιυπερτασική θεραπεία  ελάμβανε το 39.4% των ασθενών (46.4% αναστολέα 
ΜΕΑ, 28.5% ανταγωνιστή ασβεστίου, 25.1% β-αποκλειστή) και 29.3% των ασθενών 
βρίσκονταν σε θεραπεία με στατίνη. Δύο ασθενείς αποκλείστηκαν από τη στατιστική 
ανάλυση στις 48 ώρες λόγω μεταβλητότητας της HR. Έντεκα ασθενείς 
αποκλείστηκαν στις 15 ημέρες: δύο λόγω οξείας λοίμωξης, πέντε λόγω 
μεταβλητότητας της HR και τέσσερις λόγω μεταβλητότητας της SBP. Τελικά, εκατόν 
επτά ασθενείς εκτιμήθηκαν στις 48 ώρες και ενενήντα οκτώ εκτιμήθηκαν στις 15 
ημέρες. Οι μετρήσεις καρδιογραφίας αντίστασης των SV, HR, CO, MABP και SVR 
στις 48 ώρες και στις 15 ημέρες, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης Bland-
Altman, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
Επαναληψιμότητα των μετρήσεων καρδιογραφίας αντίστασης  
  Οι μέσες τιμές των επανειλημμένων μετρήσεων της ICO στη βασική κατάσταση 
(ICO1) και μετά από 48 ώρες (ICO2) ήταν 5.28 ± 0.79 και 5.27 ± 0.75 L/min, 
αντίστοιχα. Επίσης, οι ανωτέρω μεταβλητές παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση r = 0.96, 
p<0.001 η οποία ήταν εμφανής τόσο στους άνδρες (r = 0.96, p<0.001), όσο και στις 
γυναίκες (r = 0.95, p<0.001). Επιπλέον, η ανάλυση Bland-Altman (Εικ. 2a) έδειξε ότι 
το σφάλμα ήταν -0.013 (95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) = -0.045 ως 0.019) και τα 
95% όρια διακύμανσης της συμφωνίας των μετρήσεων ήταν (–0.344) ως 0.318.  
Οι μέσες τιμές των επανειλημμένων μετρήσεων ICO στη βασική κατάσταση (ICO1) 
και μετά από 15 ημέρες (ICO3) ήταν 5.28 ± 0.79 και 5.25 ± 0.74 L/min, αντίστοιχα. 
Επίσης, οι ανωτέρω μεταβλητές παρουσίαζαν ισχυρή συσχέτιση  r= 0.91, p<0.01 η 
οποία ήταν εμφανής τόσο στους άνδρες  (r = 0.93, p<0.01), όσο και στις γυναίκες (r = 
0.90, p<0.01). Η ανάλυση Bland-Altman (Εικ. 2b) έδειξε ότι το σφάλμα ήταν 0.028 
(95% CI= -0.044 ως 0.101) και τα 95% όρια διακύμανσης της συμφωνίας των 
μετρήσεων ήταν (–0.722) ως 0.779. 



Σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων της καρδιογραφίας αντίστασης και της 
ηχοκαρδιογραφίας 

 Οι μέσες τιμές των επανειλημμένων μετρήσεων ICO1 και ECO στη βασική 
κατάσταση ήταν 5.28 ± 0.79 και 5.31 ± 0.58 L/min, αντίστοιχα. Η ανάλυση Bland-
Altman (Εικ.3a) έδειξε ότι το σφάλμα ήταν -0.030 (95% CI= -0.083 ως 0.023) και τα 
95% όρια διακύμανσης της συμφωνίας των μετρήσεων ήταν (–0.577) to 0.517.Η 
συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων ECO και ICO1 (Εικ.3b) εκτιμήθηκε με ανάλυση 
γραμμικής παλινδρόμησης. Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης με τις 109 
περιπτώσεις έδωσε την εξίσωση: ICO1= 1.204 (ECO) - 1.1122 [r=0.9, p<0.0001, 
πορσαρμοσμένο r2 = 0.8, τυπικό σφάλμα=0.365, συντελεστής κλίσης=1.204 (95% CI 
= 1.0856 ως 1.3224), σημείο τομής = -1.1122 (95% CI = -1.744 ως 0.479)]. Τα 
παραπάνω δείχνουν τη στενή συσχέτιση ανάμεσα στην καρδιογραφία αντίστασης και 
τις ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις στη βασική κατάσταση η οποία ήταν εμφανής τόσο 
στους άνδρες  (r = 0.9, p<0.001), όσο και στις γυναίκες (r = 0.89, p<0.001). 
Συζήτηση 
Οι ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου βρίσκονται σε σημαντικά αυξημένο 
κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο (CVD). Υπάρχουν 
δύο πιθανές αιτίες για το δραματικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου στον πληθυσμό των 
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Η πρώτη είναι ο υψηλός επιπολασμός CVD και η 
δεύτερη η κακή πρόγνωση εκείνων που ήδη έχουν CVD (2). 
   Το κύριο εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι η καρδιαγγειακή λειτουργία μπορεί να 
μετρηθεί με τη χρήση της ICG, η οποία απεδείχθη εξαιρετικά επαναλήψιμη και σε 
συμφωνία με τις καθιερωμένες ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές μέτρησης της καρδιακής 
παροχής. Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες συσκευές ICG. Οι διαφορές τους έγκεινται 
κυρίως στην επεξεργασία του σήματος αντίστασης, τη χρήση εκτιμώμενης ή 
μετρώμενης τιμής για το χρόνο κοιλιακής εξώθησης (VET) και το θωρακικό μήκος, 
καθώς και στις παραδοχές για το σχήμα του θώρακα. Στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήσαμε το σύστημα BioZ System, το οποίο ενσωματώνει την επεξεργασία 
του σήματος και ένα σύστημα ανίχνευσης του κύματος R, για τον προσδιορισμό της 
dZ/dt max και του VET. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί την εξίσωση Sramek-
Bernstein για τον όγκο παλμού, η οποία περιλαμβάνει έναν παράγοντα διόρθωσης για 
το βάρος και υπολογίζει τον όγκο του ηλεκτρικά συμμετέχοντος ιστού 
χρησιμοποιώντας ένα εκτιμώμενο θωρακικό μήκος με βάση το φύλο του ασθενούς, 
το βάρος του και το ποσοστό του ύψους του (16). Έτσι, οι αποκλίσεις από τη συνήθη 
σωματική διάπλαση ενδέχεται να οδηγήσουν σε σφάλμα στον υπολογισμό του όγκου 
παλμού (22). Το μοντέλο του σχήματος του θώρακα που χρησιμοποιείται είναι αυτό 
του κόλουρου κώνου. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία μελέτες 
επικύρωσης του συστήματος αυτού σε HD ασθενείς. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 
εκτεταμένες μελέτες της επαναληψιμότητας οποιουδήποτε συστήματος ICG σε HD 
ασθενείς.  
Υπάρχουν στη βιβλιογραφία μελέτες οι οποίες έχουν διερευνήσει τη χρήση της 
καρδιογραφίας αντίστασης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε HD ή περιτοναϊκή 
κάθαρση (23-30). Οι Jones και συν. (25) το χρησιμοποίησαν σε 29 ασθενείς που 
ανέπτυξαν υπέρταση μετά από χορήγηση ερυθροποιητίνης. Οι Boer και συν. (30) 
επίσης ανέφεραν ότι η απόφραξη των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων υψηλής ροής 
σε 6 HD ασθενείς οδήγησε σε 12% μείωση της CO μετρώμενες με την καρδιογραφία 
αντίστασης, ενώ αυτό δεν παρατηρήθηκε με αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις χαμηλής 
ροής. Η υποτροπιάζουσα υπόταση κατά τη διάρκεια των συνεδριών HD 
διερευνήθηκε με τη χρήση της καρδιογραφίας αντίστασης, δείχνοντας ότι μπορεί να 
οφείλεται σε παροδική μείωση της κοιλιακής απόδοσης (24). Μια άλλη μελέτη 



σύγκρινε τη μετρώμενη με τη βιοαντίσταση και με το Doppler καρδιακή παροχή σε 9 
ασθενείς υποβαλλόμενους σε περιτοναϊκή κάθαρση και ανέφεραν υψηλότερη CO με 
το Doppler στην ύπτια θέση, αλλά όχι σε κεκλιμένη θέση (23). Ενδιαφέρον είναι ότι 
οι αιμοδυναμικές πληροφορίες από την αντίσταση μπορούν να εντοπίσουν τις αιτίες 
της αιμοδυναμικής διαταραχής (τις ποσοστιαίες μεταβολές του ενδαγγειακού όγκου, 
της ινότροπης δράσης, της αγγειοδραστικότητας και της χρονότροπης 
δραστηριότητας από τα φυσιολογικά επίπεδα), σε άτομα με ανθεκτική ή μη 
ελεγχόμενη υπέρταση και, με τη διόρθωση των αιμοδυναμικών διαταραχών, μπορεί 
να προσφέρει ένα μέσο προσαρμογής της αντιυπερτασικής θεραπείας ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος για την αρτηριακή πίεση (31). 
Επίσης, οι τεχνικές αντίστασης χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των μεταβολών 
του καρδιακού δείκτη κατά τη συνεδρία HD, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
σε διάφορα μοντέλα κινητικής της ουρίας, όπως το μοντέλο τοπικής αιματικής ροής 
(32). Το μοντέλο αυτό προβλέπει ότι η μετά τη συνεδρία ανάκαμψη της ουρίας 
αποτελεί συνάρτηση του καρδιακού δείκτη και του κλάσματος ροής στο διαμέρισμα 
χαμηλής ροής (αποτελούμενο κυρίως από τους μυς και, πιθανώς, το δέρμα και τα 
οστά). Ωστόσο, η επαναληψιμότητα των δεδομένων είναι κρίσιμη, αφού οι 
θεραπευτικές αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης 
βασίζονται σε τέτοια δεδομένα. Οι George και συν. (32) ανέφεραν έναν συντελεστή 
διακύμανσης 5% σε μια συνεδρία HD και 9% μεταξύ των μέσων τιμών δύο 
μετρήσεων του καρδιακού δείκτη κατά τη διάρκεια συνεδρίας σε απόσταση τριών 
μηνών με καρδιογραφία αντίστασης. 
Στην παρούσα μελέτη, εκτιμήσαμε τη βραχυπρόθεσμη (48 ώρες) και μακροπρόθεσμη 
(15 ημέρες) επαναληψιμότητα της υπολογιζόμενης με την ICG καρδιακής παροχής σε 
HD ασθενείς. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν υψηλή επαναληψιμότητα των 
μετρήσεων ICG, όταν πραγματοποιούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η ανάλυση 
γραμμικής παλινδρόμησης και η ανάλυση Bland-Altman έδειξαν ότι υπάρχει στενή 
συσχέτιση ανάμεσα στην καρδιογραφία αντίσταση και της ηχοκαρδιογραφικές 
μετρήσεις της καρδιακής παροχής στη βασική κατάσταση.  
Υπάρχουν κάποιες μελέτες στη βιβλιογραφία, που συγκρίνουν την ηχοκαρδιογραφία 
με την καρδιογραφία αντίστασης (33-36). Οι Antonicelli και συν. (34), μελετώντας 
ηλικιωμένους ασθενείς, διαπίστωσαν έναν συντελεστή γραμμικής συσχέτισης 
περίπου 0.95 μεταξύ των δύο μεθόδων και ότι, σε σύγκριση με το παλμικό Doppler, η 
καρδιογραφία αντίστασης τείνει να υποεκτιμά ελαφρά τους όγκους παλμού άνω των 
90 mL και να υπερεκτιμά τις τιμές κάτω των 50 mL. Οι Huang και συν. (35) έδειξαν 
ότι η καρδιογραφία αντίστασης με τις εξισώσεις Sramek-Bernstein υπερεκτιμούσε 
συστηματικά τον SV σε γυναίκες κατά περίπου 15%, αλλά παρείχε τιμές του SV 
εντός του προβλεπόμενου εύρους στους άνδρες, σε σύγκριση με την 
ηχοκαρδιογραφία. Άλλες μελέτες ανέφεραν ότι τόσο η ηχοκαρδιογραφία όσο και η 
ICG σχετίζονταν στενά με τις επεμβατικές τεχνικές μέτρησης της CO σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια (37-38). Ωστόσο, η ηχοκαρδιογραφία Doppler είναι μια τεχνική 
εξαρτώμενη από το χειριστή και δεν είναι ευρέως διαθέσιμη στις νεφρολογικές 
μονάδες.  
Η ICG είναι απλή στη χρήση και προσφέρει το πλεονέκτημα της συνεχούς 
αναίμακτης αιμοδυναμικής παρακολούθησης. Η διαλείπουσα εκτίμηση της 
καρδιακής παροχής δεν αντανακλά τις επιδράσεις του αναπνευστικού κύκλου, τη 
νοσηλευτική δραστηριότητα, τις αλλαγές θέσεις, τη χορήγηση υγρών ή φαρμάκων ή 
τις παρεμβάσεις επί της μυοκαρδιακής συσταλτικότητας και επί του καρδιαγγειακού 
συστήματος σε ανά λεπτό βάση. Η συνεχής ICG αιμοδυναμική παρακολούθηση 
συμπληρώνει τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης, την ημερήσια ζύγιση και την 



ταξινόμηση ανά λειτουργική ομάδα. Επιτρέπει επίσης βελτιστοποίηση της θεραπείας 
και μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους νεφρολόγους, τόσο στο εξωτερικό 
ιατρείο όσο και στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.     
Περιορισμοί της μελέτης 
Οι ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν υψηλή μεταβλητότητα της HR, SBP, DBP και της 
MABP αποκλείστηκαν, αφού η μεταβλητότητα αυτών των παραμέτρων θα επηρέαζαν 
την αιμοδυναμική κατάσταση και τις μετρήσεις της ICO και το πρωτεύον τελικό μας 
σημείο ήταν η επαναληψιμότητα της ICO υπό ελεγχόμενες αιμοδυναμικές 
καταστάσεις. Επιπλέον, αποκλίσεις από τη συνήθη σωματική διάπλαση είναι δυνατό 
να συμβάλουν σε σφάλματα στον υπολογισμό του όγκου παλμού όταν 
χρησιμοποιείται το σύστημα BioZ. Η ομάδα ασθενών μας δεν παρουσίαζε ακραίες 
αποκλίσεις από την τυπική σωματική διάπλαση (BSA: 1.64 ± 0.18). Τέλος, όλες οι 
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ημέρα χωρίς συνεδρία HD, οπότε η επίδραση της 
αιμοκάθαρσης στην καρδιαγγειακή κατάσταση των ασθενών είχε κατά κανόνα 
παρέλθει.  
 
Συμπέρασμα 
Η καρδιογραφία αντίστασης είναι μια αναίμακτη και προσβάσιμη τεχνική για την 
εκτίμηση της καρδιακής παροχής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, η οποία διαθέτει 
υψηλή επαναληψιμότητα, όταν πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και 
συσχετίζεται στενά με τις ηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις της καρδιακής παροχής. Η 
ICG προσφέρει το πλεονέκτημα της συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης και 
μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους νεφρολόγους τόσο στο εξωτερικό ιατρείο 
όσο και στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. 
 



INTRODUCTION

Cardiovascular disease is the leading cause of death in
patients with end-stage renal disease (ESRD). Even 
after stratification by age, gender, race and presence of
diabetes, cardiovascular disease mortality in patients

undergoing hemodialysis (HD) or peritoneal dialysis (PD) is
10-20 times higher than in the general population (1). The
high risk results from the additive effect of multiple factors
which may be classified as uremia related or hemodynamic.
The latter may be due to volume overload, fistula, anemia,
arteriosclerosis, and valvular heart disease. Uremia related
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ABSTRACT: Background: Hemodialysis patients experience a variety of hemodynamic abnormalities
that contribute to cardiovascular disease mortality which is the leading cause of death in these
patients. Impedance cardiography has been utilized in order to monitor cardiac hemodynamics with
lower cost and inconvenience, but it has not been appropriately validated in the hemodialysis
population.
Aim: We repeatedly used impedance cardiography to assess short- (48 hours) and long-term (15
days) reproducibility of cardiac output measurements and we compared baseline impedance
cardiography measurements with echocardiographic measurements.
Patients and Methods: We studied 109 stable hemodialysis patients, aged 59.70 ± 11.97 years being
on hemodialysis for 67.59 ± 40.15 months, on a non-dialysis day. Cardiac output was obtained with the
BioZ impedance cardiography system (Cardiodynamics, San Diego, Ca, USA). Baseline
echocardiography was performed using a Hewlett-Packard Sonos 2500 (Andover, Mass., USA).
Results: The values of impedance cardiography derived cardiac output were 5.28 ± 0.79, 5.27 ± 0.75
and 5.25 ± 0.74 l/min at baseline (107 patients), 48 hours (107 patients) and 15 days (98 patients)
respectively, showing high reproducibility. Bland and Altman analysis estimated that bias at 48 hours
and at 15 days were: -0.013 (95% confidence intervals = -0.045 to 0.019) and 0.028, (95%
confidence intervals = -0.044 to 0.101), respectively. In addition baseline impedance cardiography
derived cardiac output was significantly correlated with the echocardiographic derived cardiac output
(r = 0.9, p < 0.0001).
Conclusion: Impedance cardiography is a simple non invasive technique for cardiac output
estimation in hemodialysis patients which has high reproducibility when performed under controlled
conditions, and is closely correlated with echocardiographic measurements of cardiac output. (Int J
Artif Organs 2006; 29: 564-72) 

KEY WORDS: Hemodialysis, Cardiac output, Impedance cardiography, Echocardiography,
Reproducibility
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risk factors may be specific to the uremic state such as
dislipidemia, divalent ion abnormalities, oxidative stress or
inflammation, hyperhomocysteinemia, prothrombotic factors
and Lp(a) lipoprotein of greater magnitude than in the
general population (2, 3).

The importance of volume status on blood pressure in
HD patients has long been recognized (4). Especially in
HD patients with comorbid heart failure the precise
determination of their dry weight is crucial and difficult to
evaluate. Measuring cardiac output (CO) may help in the
daily evaluation and follow-up of these patients. However,
invasive techniques require catheter ization of the
pulmonary artery (dye-dilution or thermodilution methods),
alone or in combination with a systemic artery (direct Fick
approach) (5). These techniques carry substantial risks
and can not be applied in out patient settings. During the
last two decades several non-invasive methods have been
utilized to monitor cardiac hemodynamics with lower cost
and inconvenience. Non-invasive techniques include
impedance cardiography (ICG), indirect Fick techniques
applied to rebreathing carbon dioxide and echo-
cardiography (6-9).

ICG and echocardiography are two methods that can be
used to measure cardiac output non-invasively and reliably
in normal subjects (10, 11) and in critical care patients (12,
13). The great advantage of ICG is that it represents a
simple method requir ing the placement of sensing
electrodes on the trunk and neck and it al lows a
continuous monitoring of cardiac output on a beat-to-beat
basis. However, there are no extensive studies examining
the reproducibility of ICG measurements in HD patients.

The aim of the present study was to assess short- (48
hours) and long-term (15 days) reproducibility of ICG
derived cardiac output (ICO) and to compare baseline ICO
measurements with echocardiographic CO (ECO)
measurements, performed at the same time, in a cohort of
109 HD patients.

PATIENTS AND METHODS

Patients

One hundred and nine (109) HD patients gave written
informed consent to participate in the study. Exclusion
criteria were atrial fibrillation, moderate or severe cardiac
valve disease, chronic pulmonary disease, ascending
aortic dilatation >45 mm, any apparent acute inflammatory

disease symptoms and hospitalization during the previous
6 months for unstable angina or myocardial infarction. In
addition, subjects were excluded from statistical analysis,
if their follow-up measurements (48 hours, 15 days) of
heart rate (HR), systolic blood pressure (SBP), diastolic
blood pressure (DBP) and mean arterial blood pressure
(MABP), exhibited a high variability compared to baseline
measurements (variation >5%). Patients were on steady
medication regimens that remained unchanged during the
study period. Blood pressure was controlled by anti-
hypertensive treatment and by adjustment of “dry weight”,
defined as the body weight below which a normal
albuminaemic patient experiences hypotension or muscle
cramps, or postural hypotension is clinically manifest.

All patients were dialyzed via an arterio-venous fistula,
using the same standardized technique, including
synthetic membrane hemodialyzers matched for subject’s
body surface area, bicarbonate dialysate and controlled
ultrafiltration rate. The duration of dialysis sessions was
tailored (4-5 hours, 3 times weekly) to achieve a total
dialysis dose (Kt/V)>1.2(1.39±0.18).

Information compiled from the questionnaire filled out at
inclusion included personal and family history, smoking
habits and previous history of coronary heart disease,
hypertension, and diabetes mellitus. All information was
stored in our Cardio Vascular Study of Renal Disease
Database (CVARD). The study conformed to the principles
outlined in the Declaration of Helsinki (14) and was
approved by the Institutional Ethics Committee.

Methods

Impedance cardiography measurements

Patients were attached to the impedance cardiograph
as previously described (15) and cardiac output was
measured according to Bernstein et al (16). Briefly, a high
frequency, low and constant magnitude alternating current
(2.5 mA, 70 KHz) is applied between the couples of
electrodes placed on the lateral aspects of the neck, at an
equal distance anterior to the ear lobe, and lower chest as
recommended by the manufacturer (Fig. 1). The
associated voltage is detected by 2 inner electrode pairs
positioned 5 cm apart from the corresponding couples of
electrodes and parallel to the current path. This voltage is
transmitted to an amplifier and an impedance (Z) signal is
produced. Special efforts were made by physicians to



avoid malpositioning of electrodes during repeated
measurements in all patients. Furthermore, if a low quality
impedance signal was observed then the vector was
changed, or the lead connections to the patches were
adjusted and/or the patches were replaced until a high
quality signal was obtained.

We utilized a non-invasive computerized cardiac output
monitor system impedance cardiograph (Bio Z.com,
Cardiodynamics, San Diego, Ca, USA). Stroke volume
(SV) was calculated using the Sramek-Bernstein formula
as: SV = VEPT x VET x CI (where; VEPT = the volume of
electrically participating intrathoracic tissue; VET = the
Ventricular Ejection Time; CI = Index of Contractility, which
is the ratio of the peak rate of change in thoracic
bioimpedance (dZ/dtmax) and the thoracic fluid index (TFI)
or total thoracic impedance). Thus, cardiac output (CO)
was calculated as CO = SV X HR (units: CO in l/min, SV in
L and HR in b/min) (16).

Patients were in the supine position for at least 15
minutes before the first measurement. Blood pressure (BP)
was measured in the arm contralateral to the arteriovenous
shunt using the cuff of the impedance system. Pulse
pressure (PP) was estimated as PP = SBP-DBP and mean
BP (MABP) was calculated by the impedance system as
MABP = DBP+PP/3. Moreover, systemic vascular
resistance (SVR) was calculated automatically by a formula
provided by the manufacturer as: SVR = 80 x (MABP-

CVP)/CO; where CVP is central venous pressure and 80 is
a correction factor (units: SVR in dynes/sec/cm-5; CVP in
mmHg; MABP in mmHg; CO in l/min). All patients were
hemodynamically stable during the study period and thus,
default values for the CVP (8 mmHg) were used.

Impedance measurements of CO were performed at
baseline (ICO1), in all patients, one week after inclusion, on
a mid-week morning of a non-dialysis day (8.00-10.00 am).
In order to estimate short-term reproducibility, follow-up
measurements were performed on a non-dialysis day at the
same time, after 48 hours, in all patients (ICO2). Moreover,
long-term reproducibility was assessed with follow-up
measurements on a non-dialysis day at the same time, after
15 days, (ICO3). Impedance CO was derived as the 
average of 10 CO measurements over a 20 min period.
Average values were used in statistical analysis.

Echocardiographic measurements
Standard 2-dimensional and Doppler echocardiography

with simultaneous blood pressure measurement
[sphygmomanometry using phase I (systole = SBP) and
phase V (diastole = DBP) Korotkoff ’s sounds] were
performed. Standard calculations of the left ventricle (LV)
in the entire study population according to the
recommendations of the American Society of Echocardio-
graphy were measured (17). ECO measurements were
performed at baseline at the same time with impedance
cardiography measurements (ICO1). Heart rate was
determined from the 3-lead orthogonal electrocardiogram
(ECG). Baseline echocardiography was performed using a
Hewlett-Packard Sonos 2500 (Andover, Mass.,USA)
equipped with 2.5 or 2.0 MHz wide-angle phased-array
transducer. Examinations were recorded on S-VHS
videotape.

The aortic annulus was measured at the level of the
aortic valve cusps. ECO was calculated according to the
American Society of Echocardiography recommendations
for quantification of Doppler echocardiography (18) using
the formula: ECO = CSALVOT x VTIAo x HR, where; ECO
(l/min) = echocardiographic derived cardiac output;
CSALVOT (cm2) = cross-sectional area of the LV outflow tract
(LVOT) measured from left parasternal axis (zoom option,
from the junction of the anterior aortic wall with the
intraventricular septum, to the junction of the posterior
aortic wall with the anterior mitral leaflet, using inner to
inner edge); VTIAo (in cm) = Pulsed Wave - Doppler
Velocity time integral in LVOT from the 5-chambers view,
with the sample volume placed 5 mm above the aortic
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Fig. 1 - Placement of impedance cardiography electrodes. Inner
electrodes measure impedance and outer electrodes transmit
current.
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valve (the opening click of the aortic valve or spectral
broadening of the signal cannot be viewed because the
sample volume is in the region of proximal acceleration
while the closing click of the aortic valve is seen); and HR
(in beats/min) = heart rate.

In patients ECO was determined through 3-5 cardiac
cycles. Per subject scan, the measurements were
averaged and these averages were used for statistical
analysis. Impedance cardiography and echocardiography
measurements were read by two experienced cardio-
logists blinded to each other’s interpretation.

Statistical analysis

Summary data are expressed as mean ± standard
deviation. Correlations between continuous variables were
assessed using the Pearson correlation coefficient. Linear
regression analysis was used to assess any correlation
between impedance cardiography and echocardiography
measurements at baseline. Agreement between repeated
ICG measurements (short and long-term repeatability) and
between ICG measurements and echocardiographic
measurements at baseline, were estimated by the
agreement analysis method of Bland-Altman (19-21). Bias
and 95% confidence intervals were calculated as
described by Bland-Altman (19). A two tailed significance
level of 0.05 was considered statistically significant. All
analyses were performed using a commercially available
statistical package (SPSS for Windows 11.0).

RESULTS

Study population characteristics are shown in Table I.
All patients were receiving phosphate binders and
erythropoietin. Antihypertensive treatment was given in
39.4% of the patients (46.4% ACE inhibitor, 28.5% calcium
antagonist, 25.1% b-blocker) and 29.3% of the patients
were on statin therapy. Two patients were excluded from
statistical analysis at 48 hours due to HR variability.
Eleven patients were excluded at 15 days: two due to
acute infection, five due to HR variability and four due to
SBP variability. Finally, one hundred and seven patients
were assessed at 48 hours and ninety eight were
assessed at 15 days. Impedance cardiography
measurements of SV, HR, CO, MABP and SVR at 48
hours and at 15 days, as well as results of Bland-Altman
analysis, are presented in Table II.

Reproducibility of impedance cardiography
measurements

The mean values of repeated ICO measurements
performed at baseline (ICO1) and after 48 hours (ICO2)
were 5.28 ± 0.79 and 5.27 ± 0.75 l/min, respectively. Also,
the above variables exhibited a strong correlation r = 0.96,
p<0.001 that was evident in both male (r = 0.96, p<0.001)
and female (r = 0.95, p<0.001) patients. Furthermore,
Bland-Altman analysis (Fig. 2a) showed that biases were 
-0.013 (95% Confidence Intervals (CI) = -0.045 to 0.019)
and 95% limits of agreement of measurements variation
were (-0.344) to 0.318.

The mean values of repeated ICO measurements
performed at baseline (ICO1) and after 15 days (ICO3)
were 5.28 ± 0.79 and 5.25 ± 0.74 l/min, respectively. Also,
the above variables exhibited a strong correlation r = 0.91,
p<0.01 that was evident in both male (r = 0.93, p<0.01)
and female (r = 0.90, p<0.01) patients. Bland-Altman
analysis (Fig. 2b) showed that biases were 0.028 (95% CI
= -0.044 to 0.101) and 95% limits of agreement of
measurements variation were (-0.722) to 0.779.

TABLE I - CHARACTERISTICS OF THE STUDY POPU-
LATION

Variables HD patients 
N=109 

Age (yrs) 59.70 ± 11.97
Sex (males/females) 58/51
Duration of dialysis at inclusion (mo) 67.59 ± 40.15
Coronary heart disease (%) 38 (34.9%)
Diabetes mellitus (%) 26 (23.9%)
Hypertension (%) 52 (47.7%)
Tobacco (%) 58 (53.2%)
Serum total cholesterol (mmol/L) 5.57 ± 0.44
Serum LDL (mmol/L) 3.96 ± 0.26
Serum HDL (mmol/L) 1.1 ± 0.13
Serum triglycerides (mmol/L) 1.70 ± 0.30
Serum albumin (g/L) 3.84 ± 0.37
Hemoglobin (mg/L) 13.40 ± 0.63
CRP (mg/dL) 0.7 ± 0.3
BMI (Kg/m2) 23.35 ± 3.20
BSA (m2) 1.64 ± 0.18
IVS (cm) 1.16 ± 0.16
PWT (cm) 1.10 ± 0.14
LVEDV (mL) 103 ± 14
LVM (gr) 142.42 ± 26.32
LVEF (%) 61 ± 4.6

CRP = C-reactive protein; BMI = body mass index; BSA = body surface
area; IVS = interventricular septum thickness; PWT = posterior wall
thickness; LVEDV = left ventricular end-diastolic volume; LVM = left
ventricular mass; LVEF = left ventricular ejection fraction.
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Comparison between impedance cardiography and
echocardiography measurements

Mean values of ICO1 and ECO measurements at
baseline were 5.28 ± 0.79 and 5.31 ± 0.58 l/min,
respectively. Bland-Altman analysis (Fig. 3a) showed that
bias were -0.030 (95% CI= -0.083 to 0.023) and 95%

limits of agreement of measurements variation were 
(-0.577) to 0.517. Correlation between ECO and ICO1

measurements (Fig. 3b) was assessed with l inear
regression analysis. The linear regression analysis with
the 109 cases resulted in the equation: ICO1= 1.204
(ECO) -1.1122 [r = 0.9, p<0.0001, adjusted r2 = 0.8,
standard error = 0.365, coefficient slope = 1.204 (95% CI

Fig. 2 - Bland-Altman plots showing the differences between the ICO1-ICO2 (a) and ICO1-ICO3 (b) measurements (on the Y axis), plotted against
the mean value of the measurements (X axis). The dotted line indicates zero bias.

a b

TABLE II - MEAN VALUES OF IMPEDANCE CARDIOGRAPHY HEMODYNAMIC PARAMETERS AT BASELINE, 48
HOURS AND 15 DAYS. CALCULATED BIAS OF REPEATED MEASUREMENTS BY BLAND-ALTMAN
ANALYSIS

n=107 Baseline 48 hours Bland and Altman analysis

Variables mean ± SD mean ± SD Bias 95% CI

HR (b/min) 70.3 ± 5.4 70.5 ± 5.6 0.229 (-0.164)-0.623

MABP (mmHg) 90.8 ± 3.9 90.4 ± 4.4 0.116 (-0.039)-0.270

SV (ml/beat) 76.5 ± 13.5 75.6 ± 13.6 -0.416 (-1.138)-0.306

CO (l/min) 5.28 ± 0.7 5.27 ± 0.5 -0.013 (-0.045)-0.019

SVR (dyn.sec/cm-5) 1629 ± 217.7 1630.8 ± 217.6 1.789 0.953-2.625

n=98 Baseline 15 days Bland and Altman analysis

Parameters mean ± SD mean ± SD Bias 95% CI

HR (b/min) 70.3 ± 5.4 69.4 ± 5.8 -0.881 (-1.298)-0.464

MABP (mmHg) 90.8 ± 3.9 91.1 ± 4.3 0.361 0.047-0.674

SV (ml/beat) 76.5 ± 13.5 77.3 ± 13.7 0.613 (-0.339)-1.565

CO (l/min) 5.28 ± 0.7 5.25 ± 0.7 0.028 0.044-0.101

SVR (dyn.sec/cm-5) 1629 ± 217.7 1632 ± 218.2 2.974 2.067-3.882

SD = standard deviation; CI = confidence intervals; HR = heart rate; MABP = mean arterial blood pressure; SV = stroke volume; CO = cardiac output;
SVR = systemic vascular resistance.
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= 1.0856 to 1.3224), coefficient intercept = -1.1122 (95%
CI = -1.744 to 0.479)]. The above indicate the close
correlation between the impedance cardiography and
echocardio- graphic measurements at baseline that was
evident in both male (r = 0.9, p<0.001) and female (r =
0.89, p<0.001) patients.

DISCUSSION

Patients with end stage renal disease are at significantly
increased risk for both morbidity and mortality from
cardiovascular disease (CVD). There are two potential
reasons for the dramatically increased mortality risk in the
dialysis population. The first is the high prevalence of CVD
and the second is the poor prognosis in those who already
have CVD (2).

The main finding of this study is that cardiovascular
responses can be measured with the usage of ICG, which
proved to be highly reproducible and in concordance with
the established echocardiographic measurements of
cardiac output. Several non-invasive ICG devices are
available. The differences between the devices are primarily
related to their impedance signal processing; use of
estimated versus measured ventricular ejection time (VET)
and thoracic length; and assumptions regarding the shape
of the thorax. These factors are important components of
ICG based stroke volume equation. In the present study we

have utilized the BioZ System, which incorporates digital
signal processing and an R wave detection system, to
establish dZ/dt max, and VET. This system utilizes the
Sramek-Bernstein stroke volume equation which includes a
weight correction factor and derives the volume of
electrically participating tissue using an estimated thoracic
length based on the patient’s sex, weight, and percent of
their height (16). Thus, deviations from the standard body
habitus may contribute to error in the calculation of stroke
volume (22). A truncated cone is the thoracic shape model.
To the best of our knowledge there are no validation studies
of the above system in the HD setting available in the
literature. Moreover there are no extensive studies of
reproducibility of any ICG system in HD patients.

There are studies in the literature that have investigated
the use of impedance cardiography in patients undergoing
HD or peritoneal dialysis (23-30). Jones et al (25) used it
in 29 patients who developed hyper tension after
erythropoietin administration. Boer et al (30) also reported
that occlusion of large flow arteriovenous shunts in 6 HD
patients caused a 12% decrease in CO measured by
impedance cardiography, whereas the effect was absent
with small flow shunts. Recurrent intradialytic hypotension
was investigated by the use of impedance cardiography
suggesting that it may be due to transient reduction 
of left ventricular performance (27) or an inadequate
compensatory response to ultrafiltration resulting in a fall
in systemic vascular resistance (24). Another study has

Fig. 3 - (a) Bland-Altman plots showing the differences between the ICO1-ECO measurements (on the Y axis), plotted against the mean value of the
measurements (X axis). The dotted line indicates zero bias; (b) Correlation between ICO1 and ECO as assessed by linear regression analysis.

a b



compared bioimpedance and Doppler ultrasound cardiac
output in 9 patients undergoing PD and reported higher
CO with Doppler ultrasound during supine rest but not
during passive tilt (23). Interestingly, impedance derived
hemodynamic information can identify the causes of
abnormal hemodynamics (the percentage deviations in
volume, inotropy, vasoactivity and chronotropy from their
normal levels), in individuals with resistant or uncontrolled
hyper tension, and by correcting the hemodynamic
abnormalities, may provide a means to adjust antihy-
pertensive therapy to achieve blood pressure goal (31).

Impedance techniques were also used to assess intra-
dialytic alterations of cardiac index that could be useful in
various urea kinetic models such as the regional blood flow
model (32). This model predicts that post-dialysis urea
rebound will be a function of cardiac index and the flow
fraction to the low flow compartment (made up mostly of
muscle, and possibly also skin and bone). However,
reproducibility of data is critical because treatment decisions
to optimize hemodynamic status are based on such data.
Interestingly, George et al (32) reported a coefficient of
variation of 5% within a single HD session and 9% across
means of two intradialytic cardiac index measurements
taken three months apart using impedance cardiography.

In this study, we assessed short-(48 hours) and long-(15
days) term reproducibility of ICG derived cardiac output in
HD patients. Our results indicate high reproducibility of
ICG measurements when performed under controlled
conditions. Linear regression analysis and Bland-Altman
analysis revealed that there was also a close correlation
between impedance cardiography and echocardiographic
measurements of cardiac output at baseline.

There are a few studies in the literature comparing
echocardiography and impedance cardiography (33-36).
Antonicelli et al (34), studying elderly subjects, have found
a coefficient of linear regression between the two methods
about 0.95 and that, in comparison with pulsed Doppler,
impedance cardiography tends to slightly underestimate
stroke volumes of greater than 90 mL and to overestimate
values of less than 50 mL. Huang et al (35) showed that
impedance cardiography using the Sramek-Bernstein
equations systematically overestimated SV in females by
about 15%, but provide SV values in males in the
predicted range, compared to echocardiography. Other
studies reported that both echocardiography and ICG
were closely correlated with invasive techniques of
measuring CO in heart failure patients (37, 38). However,
Doppler echocardiography is an operator dependent

modality and it is not readily available in the daily
hemodialysis setting.

ICG is simple to use and offers the advantage of
continuous, non-invasive hemodynamic monitoring.
Intermittent cardiac output assessment does not reflect
the effects of the respiratory cycle, nursing activity,
position changes, fluid or medication administration, or
other inter- ventions on myocardial contractility and the
cardiovascular system on a minute to minute basis.
Continuous ICG hemodynamic monitoring supplements
physical assessment findings, daily weights, and functional
status classification, affords rapid optimization of therapy,
and may be a useful tool for nephrologists both in the out-
patient and HD setting.

Study limitations

Patients who exhibited high variability of HR, SBP, DBP
and MABP were excluded as var iations in these
parameters could affect hemodynamic status and ICO
measurements and our primary end-point was to assess
reproducibility of ICO under controlled hemodynamic
conditions. Moreover, deviations from the standard body
habitus may contribute to error in the calculation of stroke
volume when using the BioZ system. Our patient group did
not exhibit extreme deviations from the standard body
habitus (BSA: 1.64 ± 0.18). Finally, all measurements were
conducted on a non-dialysis day when the effect of
hemodialysis upon patients’ cardiovascular status has
usually subsided.

CONCLUSION

Impedance cardiography is a simple, non invasive and
readily available technique of cardiac output estimation in
hemodialysis patients that has high reproducibility when
performed under controlled conditions, and is closely
correlated with echocardiographic measurements of
cardiac output. ICG offers the advantage of continuous
hemodynamic monitoring and may be a useful tool for
nephrologists both in the out-patient and in the daily HD
setting.
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2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ  ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ              

  
Εισαγωγή        
Η αριστερή κοιλιακή υπερτροφία (LVH), η αθηροσκλήρυνση και η 
αρτηριοσκλήρυνση των μεγάλων αρτηριών αντιπροσωπεύουν μείζονες 
καρδιαγγειακές αλλοιώσεις στη νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) και στο 
σακχαρώδη διαβήτη (DM). (1-3) Προηγούμενες κλινικές μελέτες έχουν αναλύσει την 
επίδραση της αορτικής σκλήρυνσης στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε διαβητικούς 
και μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD, κυρίως με τη μέθοδο της ταχύτητας 
σφυγμικού κύματος (PWV). (4,5) Το ποσοστό καρδιαγγειακής θνησιμότητας είναι 
ιδιαίτερα αυξημένο σε διαβητικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
(HD) και αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μειωμένη αορτική ελαστικότητα. (4,6,7) 
Επιπλέον, η σκλήρυνση των περιφερικών αρτηριών αυξάνεται στους διαβητικούς 
ασθενείς με ESRD, ενώ λίγα δεδομένα υπάρχουν για να επιβεβαιώσουν μια τέτοια 
τάση για τη σκλήρυνση της εγγύς αορτικής μοίρας.                 
Η αρτηριακή σκλήρυνση ποικίλλει ανά περιοχή και τύπο αρτηρίας. Είναι ενδιαφέρον 
ότι μεταβολές της εγγύς μοίρας της αορτής έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με DM 
τύπου 2. (8) Πρόσφατα, ανακοινώσαμε ότι οι ασθενείς με ESRD παρουσιάζουν 
αυξημένη PWV στην εγγύς αορτή (PWVr) η οποία συσχετίζεται με ιστορικό DM. (9) 
Επιπλέον, έχουν αναφερθεί ειδικές για το διαβήτη διαφορές σε καρδιαγγειακές και 
βιοχημικές παραμέτρους σε σύγκριση με μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD. (10, 11) 
Διαφοροποιήσεις των επιπέδων της ενδοθηλίνης-1 (ET-1), της ομοκυστεΐνης (HMC) 
και της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hs-CRP) στο πλάσμα 
αναφέρονται από όλο και περισσότερους ερευνητές σε HD ασθενείς με ή χωρίς DM, 
οι οποίες είναι πιθανό ότι σχετίζονται με αλλαγές των καρδιαγγειακών ιδιοτήτων. 
(12-15) Η ενδοθηλίνη-1 είναι ισχυρή αγγειοσυσπαστική ουσία και μιτογόνο το οποίο 
ευοδώνει την καρδιακή υπερτροφία και την υπερπλασία των αγγειακών λείων μυϊκών 
κυττάρων και έχει ευρεθεί ιδιαίτερα αυξημένη σε HD ασθενείς. (12) 
Ερευνήσαμε της μεταβολές της αορτικής σκλήρυνσης σε μια κοόρτη HD ασθενών με 
ή χωρίς DM. Μελετήθηκαν επίσης οι σχέσεις μεταξύ των επιπέδων ET-1, HMC, hs-
CRP στο πλάσμα και οι καρδιοαορτικές μεταβολές στους παραπάνω ασθενείς.   
Ασθενείς και μέθοδοι  
 Ασθενείς 
Εκατόν έξι σταθεροί HD ασθενείς προερχόμενοι από μια κοόρτη 380 ασθενών με 
ESRD περιελήφθησαν στη μελέτη. Οι ασθενείς είχαν τα εξής χαρακτηριστικά: 
αιμοκάθαρση (HD) > 9 μήνες, χωρίς στοιχεία καρδιαγγειακής νόσου, κλάσμα 
εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) >50% και απουσία συμπτωμάτων  οξείας 
φλεγμονώδους νόσου κατά την περίοδο της μελέτης. Εβδομήντα (43.7%) ασθενείς 
είχαν τύπου 2 DM (μέση διάρκεια του DM 19 ± 2.6 έτη). Εκατόν εξήντα υγιείς 
μάρτυρες, ισοδύναμοι ως προς την ηλικία, το φύλο, την επιφάνεια σώματος (BSA) 
και τη συστηματική αρτηριακή πίεση χρησίμευσαν ως ομάδα ελέγχου.  
Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη και 
φωσφοροδεσμευτικές ουσίες, ενώ 35% ελάμβαναν στατίνη. Εβδομήντα (40 
διαβητικοί και 30 μη διαβητικοί) ασθενείς ελάμβαναν αντιυπερτασική θεραπεία (65% 
αναστολέα ΜΕΑ, 25% ανταγωνιστή διαύλων ασβεστίου, 10% β-αναστολέα), η οποία 
διακόπηκε 4 εβδομάδες πριν τις καρδιαγγειακές μετρήσεις ώστε να αποφευχθεί η 
οξεία επίδραση. Όλοι οι ασθενείς ήταν νορμοτασικοί κατά τη διάρκεια της μελέτης 
(αρτηριακή πίεση πριν την αιμοκάθαρση ΑΠ<140/90) και ο έλεγχος της ΑΠ 



διευκολυνόταν από τη μέθοδο του "ξηρού βάρους". Ως ξηρό βάρος ορίζεται το 
σωματικό βάρος κάτω από το οποίο ένας ασθενής με φυσιολογικά επίπεδα 
αλβουμίνης εμφανίζει υπόταση ή μυϊκές κράμπες ή έκδηλη ορθοστατική υπόταση. (5, 
9)  Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση μέσω αρτηριοφλεβικής 
αναστόμωσης, χρησιμοποιώντας προπεριγραφείσες τεχνικές. Η μελέτη ήταν 
σύμφωνη με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι και εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν έγγραφη πληροφορημένη συναίνεση 
πριν από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 
Ηχοκαρδιογραφική μελέτη και μετρήσεις της  ΑΠ 
Έγιναν οι τυπικές μετρήσεις της αριστερής κοιλίας (LV) με το M-mode, τη 
δισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία και το Doppler σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Αμερικανικής Εταιρίας Ηχοκαρδιογραφίας (16). Από την κορυφαία προβολή 
τεσσάρων κοιλοτήτων ελήφθη η διαμιτροειδική ροή με τον όγκο δειγματοληψίας του 
παλμικού (PW)-Doppler (5 mm) τοποθετημένο στα άκρα των μιτροειδικών γλωχίνων. 
Η μάζα της LV υπολογίστηκε σύμφωνα με τη σύνοδο Penn και εκφράστηκε ως 
δείκτης μάζας της LV (LVMI). (17) Η LVH ορίστηκε ως >110 g/m2 για τις γυναίκες 
και >134 g/m2 για τους άνδρες. 
Η αρτηριακή πίεση (BP) μετριόταν στον αντίπλευρο βραχίονα από την 
αρτηριοφλεβική αναστόμωση μετά από 15 λεπτά κατάκλισης, με σφυγμομανόμετρο 
υδραργύρου και περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους. Οι φάσεις I και V των ήχων 
Korotkoff ελήφθησαν ως συστολική ΑΠ (SBP) και διαστολική ΑΠ (DBP), 
αντίστοιχα. Η πίεση παλμού (PP) υπολογίστηκε ως: PP=SBP-DBP. Ελήφθησαν πέντε 
μετρήσεις σε διαστήματα 2 λεπτών και η μέση τιμή των τελευταίων 3 θεωρήθηκε ως 
αντιπροσωπευτική. Η καρδιακή συχνότητα προσδιορίστηκε από το ΗΚΓ 3 διαύλων.                           
Μετρήσεις της αορτικής σκλήρυνσης 
Η PWVr μετρήθηκε υπερηχογραφικά, όπως έχει περιγραφεί. (9) Από την 
υπερστερνική προβολή καταγράφηκε με το PW-Doppler η ροή στην ανιούσα αορτή 
με ταχύτητα σάρωσης 100 mm/s. Ο όγκος δειγματοληψίας τοποθετήθηκε στο κέντρο 
της ανιούσας αορτής και ο χρόνος 1 (T1) μετρήθηκε από το κύμα R του 
συμπλέγματος QRS ως την έναρξη της αορτικής ροής. Ο δειγματοληπτικός όγκος 
τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο απώτερο δυνατό σημείο στο μέσον της κατιούσας 
αορτής. Καταγράφηκε και πάλι το σήμα Doppler και μετρήθηκε ο χρόνος 2 (T2)από 
το κύμα R του συμπλέγματος QRS μέχρι την αρχή της ροής στο παλμικό Doppler της 
κατιούσας αορτής. Το αορτικό μήκος (AOL) μετρήθηκε στο ηχοκαρδιογράφημα 2 
διαστάσεων. Ορίστηκε ως η απόσταση από το δειγματοληπτικό όγκο του παλμικού 
Doppler στην κατιούσα αορτή ως το ανατομικό οδηγό σημείο της ανιούσας αορτής. 
Από τη δισδιάστατη εικόνα, ελήφθη μια καταγραφή M-mode στην ανιούσα αορτή, 
περίπου 3 cm από το επίπεδο του αορτικού δακτυλίου και μετρήθηκαν η αορτική 
συστολική (AOS) και διαστολική διάμετρος (AOD). Οι καταγραφές Doppler και οι 
δισδιάστατες εικόνες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 10 καρδιακών κύκλων και 
χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές για τη στατιστική ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκαν οι 
ακόλουθοι υπολογισμοί: χρόνος μετάβασης (TT) = T2-T1, PWVr = AOL/TT (m/s). Η 
επαναληψιμότητα αυτής της ηχοκαρδιογραφικής μεθόδου σε ασθενείς με ESRD έχει 
εξεταστεί στο παρελθόν. (9) 

Η PWVcf προσδιορίστηκε με διαδερμική καταγραφή της ροής με το Doppler και τη 
μέθοδο "foot-to-foot". (5) Τα κύματα ροής μετρήθηκαν με μια μονοδιάστατη κεφαλή 
Doppler (SEGA M842, 10 MHz) και καταγράφηκαν σε έναν καταγραφέα Gould 8188 
(Gould Electronique) σε ταχύτητα 100 mm/s. Δύο ταυτόχρονες καταγραφές ροής με το 
Doppler ελήφθησαν από την κοινή καρωτίδα αρτηρία αντιπλεύρως προς την 
αρτηριοφλεβική αναστόμωση και τη μηριαία αρτηρία στη βουβωνική χώρα. Ο 



λανθάνων χρόνος (T) μετρήθηκε μεταξύ των ποδών των δύο κυμάτων που 
καταγράφηκαν στις παραπάνω θέσεις και υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές από 10-15 
κύκλους. Η απόσταση που καλύφθηκε από το κύμα (D) μετρήθηκε στην επιφάνεια του 
σώματος, ως η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων καταγραφής μείον την απόσταση 
μεταξύ της σφαγιτιδικής εντομής και της καρωτίδας. Η PWVcf υπολογίστηκε ως 
PWVcf = D/T. Η επαναληψιμότητα αυτής της μεθόδου έχει δειχθεί στο παρελθόν.  

Οι ανωτέρω μετρήσεις έγιναν υπό τις ίδιες σταθερές συνθήκες και αμέσως μετά τις 
μετρήσεις της LV και της BP, το πρωί πριν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης του μέσου της 
εβδομάδος. Μετρήσαμε αρχικά την PWVr και μετά από 1.1 min ± 12 sec την PWVcf . 
Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, η καρδιακή συχνότητα και η BP δεν μεταβλήθηκε 
σημαντικά. Επομένως, είναι απίθανο να σημειώθηκαν αλλαγές στο χρόνο 
ισοογκωτικής συστολής. Αν πάντως συνέβησαν τέτοιες αλλαγές, είναι λογικό να 
υποτεθεί ότι σημειώθηκαν τυχαία στον πληθυσμό της μελέτης. Όλες οι μετρήσεις 
έγιναν από δύο ανεξάρτητούς χειριστές, οι οποίοι δεν γνώριζαν την ταυτότητα του 
ασθενούς.  

 Βιοχημικές μετρήσεις 
Δείγματα αίματος ελήφθησαν από την αρτηριοφλεβική αναστόμωση των ασθενών με 
ESRD το πρωί πριν από τη συνεδρία αιμοκάθαρσης του μέσου της εβδομάδος και 
από φλέβα του αντιβραχίου στους μάρτυρες (μετά από νηστεία από το προηγούμενο 
βράδυ). Το πλάσμα ή ο ορός διαχωρίστηκαν χωρίς καθυστέρηση στους 4oC σε 
ψυχόμενη φυγόκεντρο και αποθηκεύτηκαν στους -80oC μέχρι τον προσδιορισμό των 
επιπέδων ET-1, hs-CRP και HMC στο πλάσμα. Η ανίχνευση της hs-CRP έγινε με 
ανοσονεφελομετρία με το σύστημα ardiophase hs-CRP (BN systems, Dade Behring, 
Marburg). Οι συντελεστές διακύμανσης κατά τη διάρκεια και μεταξύ των συνεδριών 
αιμοκάθαρσης ήταν <6% σε αυτήν τη μελέτη.  Τα ολικά επίπεδα της HMC στο 
πλάσμα προσδιορίστηκαν με τη φλουοριμετρική HPLC μέθοδο, ως έχει περιγραφεί. 
(19) Τα επίπεδα ET-1 προσδιορίστηκαν με ένα εμπορικό κιτ ELISA 
(Immundiagnostik), ως έχει περιγραφεί. (20) Οι συντελεστές διακύμανσης κατά τη 
διάρκεια και μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης ήταν <5% και <9%σε αυτήν τη 
μελέτη, αντίστοιχα.  

 Στατιστική ανάλυση 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Οι συσχετίσεις 
μεταξύ των συνεχών μεταβλητών εκτιμήθηκαν με το συντελεστή συσχέτισης 
Pearson. Για τις κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman. 
Το γένος χρησιμοποιήθηκε ως διχοτομική μεταβλητή (0=άρρεν, 1=θήλυ). Το 
προηγούμενο ιστορικό διαβήτη, υπέρτασης και καπνίσματος εισήχθη επίσης ως 
διχοτομική μεταβλητή (1=ναι, 2=όχι). Οι συγκρίσεις ομάδων έγιναν με ανάλυση της 
μεταβλητότητας (ANOVA) ή τη δοκιμασία Mann-Whitney U-test. Χρησιμοποιήθηκε 
πολυπαραγοντική γραμμική ανάλυση για την εκτίμηση συσχετίσεων μεταξύ των 
παραμέτρων που επιδρούν στην αορτική σκλήρυνση. Τιμή P (αμφίπλευρη σε όλες τις 
δοκιμασίες) <0.05 θεωρήθηκε σημαντική. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS, 
έκδοση 11.0 (SPSS Inc.) 
Αποτελέσματα 

 
 Πληθυσμός της μελέτης 

  
Οι κλινικές, βιοχημικές και καρδιαγγειακές παράμετροι του συνολικού πληθυσμο 
 



 
της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι σχέσεις μεταξύ των μετρήσεων της 
αορτικής σκληρότητας (PWVr, PWVcf) και διάφοροι παράγοντες (κλινικοί, 
καρδιαγγειακοί και βιοχημικοί) που επιδρούν σε αυτήν παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2. 

Οι διαβητικοί και οι μη διαβητικοί ασθενείς με ESRD ήταν όμοιοι ως προς το φύλο, 
την SBP, τις καπνιστικές συνήθειες και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, αλλά οι 
πρώτοι ήταν νεότεροι και ελάμβαναν  HD για βραχύτερο χρονικό διάστημα σε 
σύγκριση με τους δεύτερους (P<0.05) (Πίνακας 1).  
 Βιοχημικές εξετάσεις στην ESRD 
Οι ασθενείς είχαν χαμηλότερη ολική χοληστερίνη και χοληστερίνη υψηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) και αυξημένα τριγλυκερίδια σε σύγκριση με τους 
μάρτυρες (Πίνακας 1). Οι πρώτοι είχαν αυξημένα επίπεδα ET-1, HMC και hs-CRP σε 
σύγκριση με τους δεύτερους (P<0.001) (Πίνακας 1). Η αλβουμίνη ορού ήταν 
χαμηλότερη στους ασθενείς με ESRD και συσχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (r=-
0.41, P<0.001). Τα επίπεδα των ET-1, hs-CRP και HMC στο πλάσμα ήταν 
διαφορετικά στους διαβητικούς σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς 
(Πίνακας 1). Τα διαφορετικά επίπεδα hs-CRP και HMC συσχετίζονταν σημαντικά με 
την PWVr (Πίνακας 2). Είναι ενδιαφέρον ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις ET-1 
παρουσίαζαν ισχυρή συσχέτιση με την PWVr (Εικόνα 1A) και την PWVcf (Εικόνα 
1B) στο σύνολο των ασθενών με ESRD  (Πίνακας 2). Οι διαταραχές των λιπιδίων δεν 
σχετίζονταν με τις μετρήσεις της αορτικής σκλήρυνσης. 
Καρδιαγγειακές παράμετροι  
(A) Ασθενείς με ESRD έναντι μαρτύρων 
Οι ασθενείς με ESRD παρουσίαζαν αυξημένη PP, τελοδιαστολική διάμετρο της LV, 
LVMI, AODD, PWVr, PWVcf και χαμηλότερο λόγο E/A σε σύγκριση με τους 
μάρτυρες (Πίνακας 1). Η PWVr και η PWVcf συσχετίζονταν σημαντικά με τον 
LVMI στους ασθενείς με ESRD (r=0.40 και r=0.36, αντίστοιχα, P<0.001 και για τις 
δύο) (Εικόνα 1C). Επιπλέον, οι μετρήσεις των PWVr και PWVcf παρουσίαζαν 
ισχυρή συσχέτιση στους ασθενείς με ESRD (r=0.70, P<0.001) (Εικόνα 1D).  
 (B) Διαβητικοί έναντι μη διαβητικών ασθενών με ESRD 
Η ομάδα των διαβητικών είχε αυξημένες μετρήσεις LVMI, AODD, PWVr και 
PWVcf σε σύγκριση με την ομάδα των μη διαβητικών (P<0.05) (Πίνακας 1). Οι 
διαβητικοί ασθενείς είχαν σημαντικά μεγαλύτερη μέση αορτική PWV από τους μη 
διαβητικούς (P<0.05). Η διαφορά αυτή παρέμεινε σημαντική στη διαστρωματωμένη 
για την ηλικία σύγκριση με εξαίρεση την υποομάδα των >65 ετών (Εικόνα 2).   
Η πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η ηλικία, ο 
διαβήτης και τα επίπεδα ενδοθηλίνης στο πλάσμα ήταν κύριοι καθοριστικοί 
παράγοντες των αυξημένων PWVr και PWVcf στον ολικό πληθυσμό των ασθενών με 
ESRD. Μετά από προσαρμογή για την ηλικία, την επιφάνεια σώματος, του χρόνου σε 
αιμοκάθαρση, την SBP, το ιστορικό υπέρτασης και τα επίπεδα ET-1 στο πλάσμα, ο 
διαβήτης ήταν ανεξάρτητος παράγοντας σχετιζόμενος με την αορτική PWV στο 
σύνολο των ασθενών με ESRD (Πίνακας 3).  
Συζήτηση 
Τα παρόντα δεδομένα επιβεβαιώνουν προηγούμενες αναφορές ότι οι ασθενείς με 
ESRD παρουσιάζουν μεταβολές των καρδιοαορτικών ιδιοτήτων. (3,4,5,9,10,12,15) 
Επεκτείνουν τα προηγούμενα δεδομένα δείχνοντας ότι οι διαβητικοί ασθενείς με 
ESRD είχαν σημαντικά αυξημένες PWVr, PWVcf και ενδοθηλίνη στο πλάσμα σε 
σύγκριση με τους μη διαβητικούς. Επίσης, η αυξημένη PWVr συσχετιζόταν 
σημαντικά με την PWVcf και τον LVMI στην ESRD. Επιπλέον, η πολυπαραγοντική 



ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η ηλικία, ο διαβήτης και τα επίπεδα ενδοθηλίνης 
στο πλάσμα ήταν κύριοι καθοριστικοί παράγοντες της PWVr στους ασθενείς με 
ESRD. Ο διαβήτης ήταν ανεξάρτητος παράγοντας σχετιζόμενος με την αορτική PWV 
στο σύνολο των ασθενών με ESRD. Έτσι, ο διαβήτης σχετίζεται με την αυξημένη 
σκληρότητα της ελαστικής εγγύς ΄μοίρας της αορτής και επομένως μπορεί να 
επηρεάζει άμεσα το μεταφόρτιο της LV στην ESRD. 
Αυξημένη σκληρότητα της εγγύς μοίρας της αορτής και αυξημένα επίπεδα 
ενδοθηλίνης στην ESRD  
Η αορτική σκληρότητα εκτιμήθηκε μέσω μέτρησης της PWV στην εγγύς μοίρα της 
αορτής και της PWV στο τμήμα από την καρωτίδα στη μηριαία αρτηρία. (4, 5, 8, 9) 
Η PWV είναι ένα ατελές αλλά, πάντως, χρήσιμο εργαλείο στην εκτίμηση της βλάβης 
των μεγάλων ελαστικών αρτηριών σε διάφορες διαταραχές. (4,5,8,9,18) Η μέθοδος 
"foot-to-foot" χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της PWV από την καρωτίδα στη 
μηριαία αρτηρία. Η ανωτέρω μέθοδος προϋποθέτει μια ομοιόμορφη αορτή και 
αντανακλά την ευενδοτότητα κυρίως της κατιούσας αορτής. (21-23) Ωστόσο, η 
αορτή είναι δομικά ετερογενής, αφού ο λόγος των ελαστικών προς τις κολλαγόνες 
ίνες αλλάζει από 3.1:1 στην εγγύς μοίρα της ανιούσας αορτής σε 2.8:1 στο μέσο της 
θωρακικής μοίρας και σε 0.8:1 στην κοιλιακή μοίρα. Μετρήσαμε επίσης την PWV 
της εγγύς ελαστικής αορτής μέσω της ηχοκαρδιογραφίας. (9) Η εγγύς αορτή είναι ο 
κύριος καθοριστικός παράγοντας στην κατανομή της αιματικής ροής στην περιφέρεια 
και επιδρά στην καρδιακή απόδοση έργου. (22) Η αυξημένη PWVr, η οποία 
παρατηρείται σε ασθενείς με ESRD, αντιστοιχεί σε αυξημένη σκλήρυνση της εγγύς 
αορτής κοντά στην LV και αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την παρουσία των 
ανακλώμενων κυμάτων. Καθώς η PWVr αυξάνεται, τα σημεία ανάκλασης από τις 
περιφερικές αρτηρίες φαίνονται ‘πλησιέστερα’ στην ανιούσα αορτή και τα 
ανακλώμενα κύματα φτάνουν νωρίτερα, επιδρώντας στην εγγύς αορτή κατά τη 
συστολή και όχι κατά τη διαστολή, αυξάνοντας έτσι το μεταφορτίο της LV. (22) Η 
αύξηση του μεταφορτίου στην τελοσυστολή οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του LVMI, 
που αυξάνει τη σκληρότητα της κοιλίας.  
Τα παρόντα δεδομένα έδειξαν ότι οι συνδυασμένες μετρήσεις  των  PWVr και 
PWVcf συσχετίζονταν ισχυρά στους ασθενείς με ESRD. Στην ουραιμία, η αορτή 
υφίσταται μια γενικευμένη εκφυλιστική διαδικασία, σχετιζόμενη με την 
"σκληρυντική" αναδιαμόρφωση των αρτηριακών τοιχωμάτων, διάταση και αλλοίωση 
των ιδιοτήτων της, που περιγράφονται συνήθως με τον όρο αρτηριοσκλήρυνση. 
(2,3,22) Οι μεταβολές αυτές μοιάζουν με τις παρατηρούμενες κατά τη φυσιολογική 
γήρανση και θα μπορούσαν να ευθύνονται για την πρώιμη επιστροφή των 
ανακλάσεων των κυμάτων στην αορτή και την εξαφάνιση της ενίσχυσης της πίεσης 
από την αορτή προς την περιφέρεια. (22,24,25) Έτσι, η κλιμάκωση της PP τείνει να 
εξαφανιστεί, πιθανώς λόγω ταχύτερης σκλήρυνσης των κεντρικών σε σχέση με τις 
περιφερικές αρτηρίες, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του κύματος πίεσης 
και την παρουσία χαμηλών συντελεστών ανάκλασης. (24) Επομένως, για την ίδια 
συστολική ΑΠ στη βραχιόνιο, η αορτική συστολική ΑΠ είναι υψηλότερη στους 
ασθενείς με ESRD σε σύγκριση με τους υγιείς. (24, 26) 
Η μειωμένη αποσβεστική ικανότητα της αορτής θα μπορούσε να σχετίζεται με την 
αύξηση της συστηματικής και τοπικής αιματικής ροής στην ουραιμία. Αυτό μπορεί 
να ενισχύει την έκκριση ενδοθηλίνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, επιβαρύνοντας 
περαιτέρω την αορτική σκλήρυνση. (27, 28)  Διαπιστώσαμε ότι τα αυξημένα επίπεδα 
ET-1, hs-CRP και HMC συσχετίζονταν σημαντικά με τις μετρήσεις της PWVr στους 
ασθενείς με ESRD. Οι ανωτέρω ενδογενείς ουσίες ενδέχεται να σχετίζονται με τη 
συστηματική και/ή τοπική δυσλειτουργία στην ESRD. (12-15) Επιπλέον, οι 



διαφοροποιημένες συγκεντρώσεις της ενδοθηλίνης ήταν κύριος καθοριστικός 
παράγοντας της αυξημένης αορτικής PWV στο σύνολο των ασθενών. Έχει 
υποστηριχθεί ότι η ενδοθηλίνη  είναι σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του 
αυξημένου LVMI και της επίπτωσης αθηρωματικών πλακών στην ESRD. (12) Έτσι, 
η αύξηση των επιπέδων της ET-1 θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας μεταβολής 
των μηχανικών ιδιοτήτων που συμβάλλει στην αρτηριακή αναδιαμόρφωση που 
παρατηρείται στη χρόνια ουραιμία. Ωστόσο, τα επίπεδα της ET-1 ήταν κατώτερα της 
εκτιμώμενης σταθεράς συνάφειας (Kd) για τους υποδοχείς της ET-1 και είναι 
επομένως απίθανο να οδηγούν σε λειτουργικές απαντήσεις. (12) Η πλειονότητα της 
ET εκκρίνεται από την πλαγιοβασική επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, οπότε 
η συγκέντρωση στο πλάσμα ενδέχεται να μην αντανακλά την ενδοθηλιακή έκκριση, 
αλλά την ενδοθηλιακή υπερέκκριση. Επομένως, οι αυξημένες συστηματικές 
συγκεντρώσεις της ET-1 θα μπορούσαν δυνητικά να αντανακλούν μια ακόμα 
υψηλότερη τοπική συγκέντρωση. (29) 
 Ο διαβήτης σχετίζεται με αυξημένη σκλήρυνση της εγγύς αορτής στην ESRD 
Προηγούμενες αναφορές έχουν υποστηρίξει ότι οι ασθενείς με DM τύπου 2 
παρουσιάζουν αυξημένη σκλήρυνση των κεντρικών αρτηριών και ότι η αύξηση της 
αρτηριακής PWV αφορά κατά προτίμηση τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τις 
περιφερικές. (8,25,30) Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι η αύξηση της αρτηριακής 
σκλήρυνσης αρχίζει σε περιφερικές θέσεις και στη συνέχεια επεκτείνεται στις 
κεντρικές αρτηρίες. (31) Επομένως, η σκλήρυνση τόσο των περιφερικών όσο και των 
κεντρικών αρτηριών μπορεί να αντιπροσωπεύει παθοφυσιολογικές οδούς μέσω των 
οποίων ο διαβήτης οδηγεί σε καρδιαγγειακή νόσο. (18, 32)  
Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι οι διαβητικοί ασθενείς είχαν αυξημένο LVMI και 
αυξημένη μέση αορτική PWV σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς, επιβεβαιώνοντας 
προηγούμενες παρατηρήσεις. (4,10) Επίσης, οι πρώτοι παρουσίαζαν αυξημένη 
σκληρότητα της εγγύς αορτής σε σύγκριση με τους δεύτερους σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, εκτός από την υποομάδα των >65 ετών. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι στην 
ομάδα των διαβητικών οι αλλοιώσεις στην αορτή συμβαίνουν με επιταχυμένο ρυθμό 
σε μικρότερη ηλικία φτάνοντας σε ένα “πλατώ”. (4, 33) Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία 
με το γεγονός ότι η ηλικία είναι ένας από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες της 
σκλήρυνσης των μεγάλων αρτηριών. (25) Αν και η αορτική σκλήρυνση αυξάνεται 
σταδιακά και συνεχώς με την ηλικία, ο βαθμός αυτής της αύξησης μπορεί να 
εξαρτάται από αρκετούς άλλους παράγοντες κινδύνου. Η υπέρταση, ο διαβήτης, η 
καρδιακή ανεπάρκεια και η ουραιμία πιθανώς επιβαρύνουν περαιτέρω την αορτική 
σκλήρυνση, ενώ ο ρόλος της δυσλιπιδαιμίας και του καπνίσματος είναι αρκετά 
ασαφής. (4, 25, 33)  
Στην παρούσα μελέτη, οι διαβητικοί ασθενείς είχαν αυξημένα επίπεδα ET-1, hs-CRP 
και HMC σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς, όπως έχει ανακοινωθεί από άλλους. 
(11,34,35) Η σημαντική αύξηση της αορτικής PWV που παρατηρήθηκε στους 
διαβητικούς ασθενείς σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς δεν μπορούσε να αποδοθεί 
αποκλειστικά στα αυξημένα επίπεδα ενδοθηλίνης που παρατηρήθηκαν στους 
διαβητικούς.  Τα αυξημένα επίπεδα ενδοθηλίνης ήταν ισχυροί προγνωστικοί 
παράγοντες αορτικής σκλήρυνσης στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης. Επίσης, δεν 
θα μπορούσε να αποδοθεί στο ιστορικό υπέρτασης, παρά το γεγονός ότι η υπέρταση 
συσχετιζόταν ισχυρά με την αορτική σκλήρυνση σε όλους τους ασθενείς με ESRD.  
Τα παρόντα δεδομένα δείχνουν ότι ο διαβήτης ήταν ανεξάρτητος δείκτης αυξημένης 
PWV στο σύνολο των ασθενών. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη θεωρία ότι το 
ρολόι για τη μακροαγγειακή νόσο αρχίζει να κτυπά πριν την κλινική εμφάνιση του 
διαβήτη. (36, 37) Η υπεργλυκαιμία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ποιοτικές και 



ποσοτικές μεταβολές στην ελαστίνη και το κολλαγόνο των κεντρικών αρτηριών. (8, 
18) Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης μπορούν να σχηματίσουν 
δεσμούς μεταξύ των κολλαγόνων ινών, μειώνοντας έτσι τη διατασιμότητα του 
αρτηριακού τοιχώματος. (38) Τέλος, η αναστολή σχηματισμού τελικών προϊόντων 
προχωρημένης γλυκοζυλίωσης με αμινογουανιδίνη ή η επίδραση της ALT-711 που 
διασπά τους δεσμούς των προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης έχει αναφερθεί 
ότι μειώνουν την αρτηριακή σκλήρυνση. (39, 40) Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί με 
τους οποίους οι ανωτέρω μεταβολές των εξωκυττάριων μορίων επηρεάζουν την 
αορτική σκλήρυνση δεν είναι πλήρως κατανοητοί. 
 Περιορισμοί και συμπεράσματα της μελέτης 
Η PWV της εγγύς μοίρας της αορτής μετρήθηκε με μια νέα εφαρμογή της 
δισδιάστατη υπερηχογραφίας. (9) Ένας τεχνικός περιορισμός είναι ότι το χρονικό 
διάστημα που μπορεί να μετρηθεί με ταχύτητα σάρωσης 100 mm/s είναι 5 ms. Λόγω 
των υψηλών ταχυτήτων στην εγγύς αορτή, ένα πιθανό σφάλμα 5 ms θα επηρέαζε 
σημαντικά τα αποτελέσματα. Προκειμένου να μειωθεί το ανωτέρω σφάλμα λάβαμε 
τη μέση τιμή μετρήσεων 10 καρδιακών κύκλων. (9) Η PWVcf μετρήθηκε με την 
υπερηχογραφική μέθοδο "foot-to-foot". Σε αυτήν τη μέθοδο, είναι κρίσιμος ο ακριβής 
προσδιορισμός του χρόνου μετάβασης, ενώ η μέτρηση του αορτικού μήκους στην 
επιφάνεια του σώματος είναι προσεγγιστική, ιδιαίτερα σε ασθενείς, όπως αυτοί με 
ESRD, που έχουν ελικοειδή αγγεία. Επιπλέον, η γήρανση σχετίζεται με αύξηση του 
αορτικού μήκους και αυτό πιστεύεται ότι είναι πιο έντονο στο DM. (41) Ωστόσο, με 
τη χρήση και των δύο μεθόδων μπορούμε να έχουμε μια μέση εκτίμηση της 
σκλήρυνσης σε όλα τα αορτικά τμήματα.  
Παρά τα ανωτέρω μεθοδολογικά προβλήματα και το σχετικά μικρό αριθμό 
παρατηρήσεων, τα παρόντα δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς με ESRD έχουν 
αυξημένη αορτική σκληρότητα σε σύγκριση με υγιή άτομα. Η διαφορά αυτή είναι 
μεγαλύτερη στους διαβητικούς ασθενείς με ESRD. Σε συνδυασμό με τις 
προηγούμενες ανακοινώσεις μας, (9,15) δείχνουμε ότι ο διαβήτης ενδέχεται να 
επιβαρύνει περαιτέρω τη σκλήρυνση της εγγύς μοίρας της αορτής και επομένως 
μπορεί να επιδρά άμεσα στο μεταφόρτιο της αριστερής κοιλίας στην ουραιμία. Ένα 
κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση του αν οι μετρήσεις της σκλήρυνσης της 
εγγύς μοίρας της αορτής έχουν προγνωστική αξία στους διαβητικούς ασθενείς με 
ESRD. Τέλος, αναμένουμε ότι η εφαρμογή προληπτικών πολυπαραγοντικών 
στρατηγικών για τη μείωση της αορτικής σκλήρυνσης σε ουραιμικούς ασθενείς, 
ειδικά σε εκείνους με συνυπάρχοντα διαβήτη, νωρίς κατά την πορεία της νόσου, είναι 
ενδεχομένως κρίσιμη, πριν εγκατασταθούν υψηλού κινδύνου, μη αναστρέψιμες 
αλλοιώσεις στην αορτή.  
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ABSTRACT  

Objectives and Methods: Peripheral artery stiffness is altered in diabetic patients with end stage 

renal disease (ESRD), whereas few data exist to confirm this trend for proximal aortic stiffness.                   

The pulse wave velocity of the proximal aorta (PWVr) and of the carotid-to-femoral aortic segment 

(PWVcf) were determined by ultrasound imaging in 160 ESRD (70 diabetic) patients; and in 160 

age-, sex-, and blood pressure-matched controls. Also, plasma levels of endothelin, homocysteine 

and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) were determined and their relationships with aortic 

alterations were analyzed.  

Results: ESRD patients had increased pulse pressure, left ventricular (LV) end-diastolic diameter, 

LV mass index, PWVr and PWVcf compared to controls (P<0.05).  Diabetic had increased LV 

mass index, PWVr and PWVcf compared to nondiabetic patients with ESRD (P<0.05). Also, 

plasma levels of endothelin, hs-CRP and homocysteine were altered in diabetic compared to 

nondiabetic patients (P<0.05). The elevated endothelin concentrations exhibited a strong 

relationship with PWVr (r=0.32, P<0.001) and PWVcf (r=0.33, P<0.001) measurements in ESRD 

patients. Multivariate linear regression analysis revealed that age, diabetes and plasma levels of 

endothelin were major determinants of increased PWVr measurements in the total ESRD 

population. After adjustment for age, body surface area, time on hemodialysis, systolic blood 

presure, history of hypertension, and plasma ET-1 levels, diabetes was an independent factor 

associated with PWVr in ESRD subjects. 

Conclusion: Diabetic patients with ESRD had significantly increased proximal aortic stiffness and 

significantly altered plasma levels of endothelin as compared to the nondiabetic. Diabetes was an 

independent factor associated with proximal aortic stiffness in the total ESRD patients and thus may 

directly affect the LV afterload in these patients. 

 2



 

Introduction       

             Left ventricular hypertrophy (LVH), atherosclerosis and arteriosclerosis of large arteries 

are major cardiovascular alterations in end stage renal disease (ESRD) and co-morbid diabetes 

mellitus (DM). (1-3) Past clinical studies have analyzed the effect of aortic stiffness on 

cardiovascular mortality in diabetic and nondiabetic patients with ESRD, mainly with the 

method of pulse wave velocity (PWV). (4,5) The cardiovascular mortality rate is particularly 

elevated in diabetic patients undergoing hemodialysis (HD) and this may be attributed to 

decreased aortic elasticity. (4,6,7) Furthermore, peripheral artery stiffness increases in diabetic 

patients with ESRD, whereas few data exist to confirm this trend for proximal aortic stiffness.                      

           Arterial stiffness varies by region and type of artery. Interestingly, changes in the 

properties of the proximal aorta were documented in patients with type 2 DM. (8) Recently, we 

reported that ESRD patients had increased PWV of the proximal aorta (PWVr) which was 

correlated with a history of DM. (9) Furthermore, diabetic-disease specific differences in 

cardiovascular and biochemical parameters were suggested in diabetic compared to nondiabetic 

patients with ESRD. (10, 11) Altered plasma levels of endothelin-1 (ET-1), homocysteine 

(HMC) and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) have been increasingly reported in HD 

patients with and without DM, and may be consequently linked to altered cardiovascular 

properties. (12-15) Endothelin-1 is a potent vasoconstrictor, a mitogen that stimulates cardiac 

hypertrophy and vascular smooth muscle cell proliferation and has been found particularly 

elevated in HD patients. (12) 

            We investigated alterations of aortic stiffness in a cohort of HD patients with and without 

DM. The relationships between plasma ET-1, HMC, hs-CRP levels and cardioaortic alterations 

in the above patients were also analyzed.  

   Subjects and Methods  

   Subjects  
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            One hundred and sixty stable HD patients derived from a cohort of 380 patients with 

ESRD have participated in the study. Inclusion criteria were: hemodialysis (HD) treatment>9 

months; no evidence of clinical cardiovascular disease; left ventricular ejection fraction (LVEF) 

>50%; and lack of symptoms indicating acute inflammatory disease during the study period. 

Seventy (43.7%) patients had type 2 DM (mean duration of DM 19 ± 2.6 years at inclusion). 

One hundred and sixty healthy control subjects, matched for age, sex, body surface area (BSA) 

and systemic blood pressure served as the control group.  

            All patients received recombinant human erythropoietin and phosphate binders; 35% were 

on statin therapy. Seventy (40 diabetic and 30 non-diabetic) patients were receiving 

antihypertensive medication (65% ACE inhibitor, 25% calcium antagonist, 10% b-blocker), 

which was stopped 4 weeks prior to cardiovascular measurements to avoid its acute effect.  All 

patients were normotensive during the study period (predialysis BP <140/90) and BP control 

was facilitated with the “dry weight” method. Dry weight is defined as the body weight below 

which a normal albuminemic patient experiences hypotension or muscle cramps and postural 

hypotension is clinically manifest. (5, 9) Patients were dialyzed via a fistula using techniques 

previously described. (9) The study was in conformation with the principles outlined in the 

Declaration of Helsinki and was approved by the Institutional Ethics Committee. All subjects 

provided their written informed consent before participation in the study. 

   Echocardiographic study and BP measurements 

       M-mode, 2-dimensional (2D) echocardiography and Doppler measurements of LV function 

were performed using a Hewlett-Packard Sonos 2500 (Andover, Mass., U.S.A) ultrasound 

device equipped with a 2.5 or 2.0 MHz wide-angle phased-array transducer. Measurements 

were performed blindly by two physicians according to the recommendations of the American 

Society of Echocardiography. (16) From the LV four-chamber view transmitral inflow 

velocities were obtained with the pulsed wave (PW)-Doppler sample volume (5 mm) positioned 

at the tip of the valve leaflets. LV mass was calculated according to the Penn convention and 
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expressed as LV mass index (LVMI). (17) LVH was defined as >110 g/m2 for female and >134 

g/m2 for male subjects, respectively. 

         Brachial blood pressure was measured in the arm contralateral to the arteriovenous shunt, 

after 15 minutes of recumbency, using a mercury sphygmomanometer and a cuff of appropriate 

size. Phases I and V of the Korotkoff sounds were taken as the systolic BP (SBP) and diastolic 

BP (DBP), respectively. The pulse pressure (PP) was calculated as follows: PP=SBP-DBP. Five 

measurements were obtained at 2-minute intervals with the last 3 measurements averaged and 

taken to be representative readings. Heart rate was determined from the 3-lead orthogonal ECG.                     

     Measurements of aortic stiffness 

           The PWVr was measured by echochardiography as was previously described. (9) From the  

     suprasternal view a PW-Doppler tracing of the ascending aorta was recorded at a sweep speed of  

     100 mm/s. The sample volume was placed in the centre of the ascending aorta adjacent to the  

     right pulmonary artery and time 1 (T1) was measured from the R wave of the QRS complex to  

     the onset of the PW-Doppler aortic flow. Then the sample volume was placed as distally as  

    possible in the centre of the descending aorta. The Doppler tracing was again recorded and time 2  

    (T2) was measured from the R wave of the QRS complex, which was used as a fixed reference  

    time point, to the onset of the PW-Doppler descending aortic flow. Aortic length (AOL) was  

measured on 2D ultrasound images. It was defined as the distance from the PW-Doppler sample 

volume in the descending aorta to the anatomical landmark of the ascending aorta adjacent to the 

right pulmonary artery. From the 2D image, an M-mode recording was made of the ascending 

aorta, approximately 3 cm from the level of the aortic annulus, and aortic systolic (AOSD) and 

diastolic diameters (AODD) were measured using the leading edges of the ultrasound interfaces. 

The Doppler tracings and 2D images were obtained during 10 cardiac cycles and averages of the 

measurements were used for the statistical analysis. The following calculations were used: transit 

time (TT) = T2-T1; PWVr = AOL/TT (m/s). The repeatability of this echocardiographic method 

in ESRD patients has been previously reported. (9) 
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           The PWVcf was determined using transcutaneous Doppler flow recordings and the foot-to-

foot method. (5) Flow waves were measured with a nondirectional Doppler unit (SEGA M842, 10 

MHz) and recorded on a Gould 8188 recorder (Gould Electronique) at a speed of 100 mm/s. Two 

simultaneous Doppler flow tracings were taken from the common carotid artery opposite the side 

of the arteriovenous fistula and the femoral artery in the groin. The time delay (T) was measured 

between the feet of the flow waves recorded at these different points and averaged over 10-15 

beats. The distance travelled by the flow wave (D) was measured over the body surface as the 

distance between the two recording sites minus that from the suprasternal notch to the carotid. 

PWVcf was calculated as PWVcf = D/T. The repeatability of this method has been previously 

established. (5, 18) 

          The above measurements were performed under the same steady conditions and immediately 

after the LV and BP measurements, in the morning before the midweek hemodialysis session. We 

initially measured the PWVr and after a 1.1 min ± 12 sec interval period the PWVcf was 

consequently measured. During the measurements, heart rate and BP did not significantly change. 

Therefore, it is unlikely that changes in isovolumetric contraction time occurred. If such changes 

did occur it is reasonable to assume that they occurred randomly over the study population. All 

measurements were obtained by two independent observers blinded to the subjects’ identity.  

 Biochemical measurements 

        Blood samples were obtained from the arteriovenous fistula of ESRD patients in the 

morning before the midweek hemodialysis session and from an antecubital vein in controls 

(after an overnight fast). The plasma or serum was separated without delay at 4oC in a 

refrigerated centrifuge and stored at -80oC until the determination of plasma ET-1, hs-CRP and 

total plasma HMC levels was performed. Detection of hs-CRP was performed by means of 

particle enhanced immunonephelometry using the cardiophase hs-CRP assay (BN systems, 

Dade Behring, Marburg). Intra- and inter-assay coefficients of variation were <6% in this study. 

Total plasma HMC levels were determined by the fluorimetric HPLC method as previously 
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described. (19) ET-1 levels were determined using commercial ELISA kit (Immundiagnostik) as 

previously described. (20) Intra- and inter-assay coefficients of variation in this study were <5% 

and <9%, respectively.  

   Statistical analysis 

            Data were expressed as mean ± standard deviation (SD). Correlations between continuous 

variables were evaluated using Pearsons’ correlation coefficient. For ordinal data Spearman 

rank correlations were used. Gender was used as a dichotomous variable (0=female, 1=male). 

Previous history of diabetes, hypertension and smoking were also entered as dichotomous 

variables (1=yes, 2=no). Group comparisons were analyzed by analysis of variance (ANOVA) 

or the Mann-Whitney U-test, as appropriate. Multivariate stepwise linear regression analysis 

was used to assess correlations between determinants of aortic stiffness. A P-value (two-sided in 

all tests) of <0.05 was considered significant. SPSS software, version 11.0, was used (SPSS 

Inc.) 

   Results  
 
   Study population 
  
            Clinical, biochemical and cardiovascular parameters of the total study population are 

presented in Table 1. The relationships between measures of aortic stiffness (PWVr, PWVcf) 

and various determinants (clinical, cardiovascular and biochemical) of aortic stiffness in ESRD 

patients are presented in Table 2.  

           The diabetic and nondiabetic patients with ESRD were similar regarding gender ratio, SBP, 

smoking status and anthropometric characteristics, but the former were younger and were 

receiving HD therapy for a shorter period of time compared to the latter (P<0.05) (Table.1).  

   Blood Chemistry in ESRD 

       Patients had lower total and high density lipoprotein (HDL) cholesterol and increased 

triglycerides compared to controls (Table 1). The former had increased circulating levels of ET-
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1, HMC and hs-CRP compared to the latter (all P<0.001) (Table 1). Serum albumin was lower 

in ESRD patients and was negatively correlated with age (r=-0.41, P<0.001). 

   The plasma levels of ET-1, hs-CRP and HMC were altered in diabetic compared to nondiabetic 

patients (Table 1). The altered levels of hs-CRP and HMC were significantly correlated to 

PWVr (Table 2). Interestingly, the elevated ET-1 concentrations exhibited a strong relationship 

with PWVr (Figure 1A) and PWVcf (Figure 1B) measurements in the total ESRD patients 

(Table 2). Lipid abnormalities were not associated with measures of aortic stiffness. 

  Cardiovascular parameters  

  (A) ESRD patients versus controls 

            Patients with ESRD had increased PP, LV end-diastolic diameter, LVMI, AODD, PWVr, 

PWVcf and lower mitral E/A ratio compared to controls (Table 1). The PWVr and PWVcf 

measurements were significantly correlated to LVMI measurements in ESRD patients (r=0.40 

and r=0.36, respectively; both P<0.001) (Figure 1C). Furthermore, the measurements of PWVr 

and PWVcf had a strong relationship in ESRD subjects (r=0.70, P<0.001) (Figure 1D).  

  (B) Diabetic versus nondiabetic patients with ESRD 

          The group of diabetic had increased LVMI, AODD, PWVr and PWVcf compared to the 

group of nondiabetic patients (all P<0.05) (Table 1). Diabetic patients had a significantly greater 

mean aortic PWV than the nondiabetic (P<0.05). This difference remained significant in the 

age-stratified comparison except in the subgroup of 65 years of age or older (Figure 2).   

          Multivariate linear regression analysis revealed that age, diabetes and plasma levels of 

endothelin were major determinants of increased PWVr and PWVcf measurements in the total 

ESRD population. After adjustment for age, body surface area, time on hemodialysis, SBP, 

history of hypertension, and plasma ET-1 levels, diabetes was an independent factor associated 

with aortic PWV measurements in the total ESRD subjects (Table 3).  

   Discussion 
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        The present data confirm previous reports that patients with ESRD had altered cardioaortic 

properties. (3,4,5,9,10,12,15) They extend the previous findings by demonstrating that diabetic 

patients with ESRD had significantly increased PWVr, PWVcf and plasma levels of endothelin 

as compared to the nondiabetic. Also, increased PWVr was significantly correlated to PWVcf 

and LVMI in ESRD. Furthermore, multivariate regression analysis revealed that age, diabetes 

and endothelin plasma levels were major determinants of PWVr in ESRD patients. Diabetes was 

an independent factor associated with aortic PWV measurements in the total ESRD patients. 

Hence, diabetes is related to increased stiffness of the elastic proximal aorta and thus may 

directly affect the LV afterload in ESRD. 

   Increased proximal aortic stiffness and plasma endothelin levels in ESRD  

            Aortic stiffness was assessed by measuring the PWV in the proximal aortic region and the 

PWV in the carotid-to-femoral aortic segment. (4, 5, 8, 9) PWV is an imperfect but still useful 

tool in assessing the damage of large elastic arteries in various disorders. (4,5,8,9,18) The foot-

to-foot method was used to assess the carotid to femoral PWV. The above method assumes a 

uniform aorta and gives compliance of mainly the descending aorta. (21-23) However, the aorta 

is structurally heterogeneous, since the ratio of elastic fibres to collagen changes from 3.1:1 in 

the proximal ascending aorta to 2.8:1 in the mid-thoracic region to 0.8:1 in the abdominal 

region. We also measured the PWV of the proximal elastic aorta by means of echocardiography. 

(9) The proximal aorta is the major determinant in the contribution of the distribution of blood 

flow to the periphery and a modulator of the cardiac power output. (22) The increased PWVr, 

observed in ESRD patients, corresponds to increased stiffness of the proximal aorta adjacent to 

the LV and this could be explained by the existence of reflected waves. As PWVr increases, the 

reflecting sites from the peripheral arteries appear ‘closer’ to the ascending aorta and the 

reflected waves occur earlier, affecting the proximal aorta during systole rather than diastole and 

thus increasing LV afterload. (22) The increase in afterload late in systole results in further 

increases in LVMI which increases chamber stiffness.  
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          The present data showed that the combined measurements of PWVr and PWVcf had a 

strong relationship in ESRD patients. In uremia, the aorta undergoes a generalized degenerative 

process associated with “sclerotic” remodelling of arterial walls, dilatation and altered 

properties, usually described as arteriosclerosis. (2,3,22) This resembles the aortic alterations 

observed in normal aging could be responsible for the early return of wave reflections to the 

aorta and the disappearance of aortic-to-peripheral pressure amplification. (22,24,25) Hence, the 

PP gradient tends to disappear, presumably due to a more rapid stiffening of central, but not 

peripheral arteries, with a resulting increase in the amplitude of the forward pressure wave and 

the existence of low reflection coefficients. (24) Therefore, for a similar brachial systolic BP, 

the aortic systolic BP is higher in ESRD patients than in healthy subjects. (24, 26) 

         The altered buffering capacity of the aorta could be related to an increase of the systemic 

and regional blood flow commonly observed in uremia. This may enhance endothelin’s 

secretion from endothelial cells further aggravating aortic stiffness. (27, 28) We found that the 

altered levels of ET-1, hs-CRP and HMC were significantly correlated to PWVr measurements 

in ESRD patients. The above endogenous compounds may be related to systemic and/or topical 

endothelial dysfunction in ESRD. (12-15) Furthermore, the altered endothelin concentrations 

were a major determinant of increased aortic PWV in the total patients. It has been suggested 

that endothelin was a major determinant of increased LVMI and atherosclerotic plaque 

occurrence in ESRD patients. (12) Hence, the increase in plasma ET-1 levels could be one 

mediator of mechanotransduction contributing to the arterial remodelling observed in chronic 

uremia. However, the circulating levels of ET-1 were below the estimated affinity (Kd) for ET-1 

receptors and were therefore unlikely to elicit any physiologic responses. (12) The majority of 

ET is secreted by the basolateral side of the endothelial cells, and plasma concentration may not 

reflect endothelial release, but an overflow of local production. Thus, elevated systemic 

concentrations of ET-1 could potentially reflect an even higher local concentration. (29) 

   Diabetes is associated with increased proximal aortic stiffness in ESRD 
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            Previous reports suggested that patients with type 2 DM had increased central artery 

stiffness and that increases in arterial PWV preferentially occur at central arteries, not at 

peripheral sites. (8,25,30) Others claimed that the increase in arterial stiffness starts at peripheral 

sites and then extends to central arteries. (31) Therefore, alterations in both peripheral and 

central artery stiffness may represent pathophysiologic pathways through which diabetes leads 

to cardiovascular disease. (18, 32) 

           The present results showed that diabetic patients had an increased LVMI and a higher 

mean aortic PWV compared to nondiabetic which confirms previous observations. (4,10) Also, 

the former had an increased proximal aortic stiffness compared to the latter which remained 

significant in the age-stratified comparisons except in the subgroup of 65 yr of age or older. This 

may imply that in the diabetic group age changes in the aorta had occurred at an accelerated rate 

at an earlier age and had perhaps reached a functional “plateau”. (4, 33) This is in accordance 

with the fact that age is one of the main clinical determinants of large artery stiffness. (25) 

Although aortic stiffness increases gradually and continuously with age the extent of this 

increase may depend on several other risk factors. Hypertension, diabetes, heart failure and 

uremia may further aggravate aortic stiffness, whereas the role of dyslipidemia and tobacco 

smoking is rather unclear. (4, 25, 33) 

         In this study, the diabetic patients had altered levels of ET-1, hs-CRP, and HMC compared 

to non diabetic as others also reported. (11,34,35) The significant elevation of aortic PWV 

values observed in diabetic patients compared to nondiabetic could not be attributed only to the 

increased endothelin plasma levels observed in diabetic patients. Increased endothelin levels 

were strong predictors of aortic stiffness in the total study population. Also, this could not be 

attributed to a past history of hypertension despite the fact that hypertension was strongly 

correlated to measures of aortic stiffness in all ESRD patients.  The present data showed that 

diabetes was an independent factor associated with increased aortic PWV in the total patients. 

This could be explained by the theory that the clock for macrovascular disease could start 
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ticking even before the onset of clinical diabetes. (36, 37) Hyperglycemia may cause important 

quantitative and qualitative changes in arterial wall elastin and collagen of central arteries. (8, 

18) Advanced glycation end products can form cross-links in collagen fibers, thereby decreasing 

the distensibility of the arterial wall. (38) Finally, the inhibition of the formation of advanced 

glycation end products by aminoguanidine, or the effect of ALT-711 which breaks down cross-

links of advanced glycation end products were suggested to reduce arterial stiffness. (39, 40) 

However, the exact mechanisms by which the above changes in extracellular molecules affect 

aortic stiffness are not fully understood. 

  Study Limitations and Conclusions 

           The proximal aortic PWV was measured by a new application of duplex ultrasonography. 

(9) A technical limitation is that the time interval that can be measured with a sweep speed 

recording of 100 mm/s is 5 ms. Because of the rapid velocities in the proximal aorta a 5 ms error 

could potentially make a large difference to an individual’s results. In order to ameliorate the 

above error we averaged measurements over 10 cardiac cycles. (9) The PWVcf was measured 

by the foot-to-foot echo method. In this method, a precise determination of the transit time is 

crucial, while measurement of the aortic length over the body surface is little more than an 

approximation, especially in subjects who, like ESRD patients, have tortuous vessels. Also, 

aging is associated with increases in aortic length, and this is thought to be more pronounced in 

DM. (41) However, by employing both methods we could have an average estimate of stiffness 

in all aortic segments.  

         Despite the above methodological considerations and the relative small number of 

observations the present data suggest that patients with ESRD had increased proximal aortic 

stiffness compared to healthy individuals. These increases in proximal aortic stiffness are more 

pronounced in diabetic patients with ESRD. Taken together with our previous reports, (9,15) we 

show that diabetes could further aggravate proximal aortic stiffness and thus may directly affect 

the left ventricular afterload in uremia. A crucial next step is to investigate whether measures of 
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proximal aortic stiffness have prognostic value in diabetic patients with ESRD. Finally, we 

anticipate that employment of preventive multifactorial strategies to decrease aortic stiffness in 

uremic individuals, especially in those with co-morbid diabetes, early in the course of disease 

may be critical before high risk, irreversible aortic alterations occur.  
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Figure legends 

Figure 1 

A. Endothelin-1 plasma levels in pg/ml plotted versus the proximal aortic pulse wave velocity in 

m/s in the total (n=160) end-stage renal disease patients. 

B. Endothelin-1 plasma levels in pg/ml plotted versus the carotid-to-femoral pulse wave velocity 

(PWVcf) in m/s in the total (n=160) end-stage renal disease patients. 

C. The left ventricular mass index (LVMI) in g/m2 plotted versus the proximal aortic pulse wave 

velocity (PWVr) in m/s (rhombus, continuous fitting line) and versus the carotid-to-femoral pulse 

wave velocity (PWVcf) in m/s (circles, speckled fitting line) in the total (n=160) end-stage renal 

disease patients.  

D. The proximal aortic pulse wave velocity (PWVr) in m/s plotted versus the carotid-to-femoral 

pulse wave velocity (PWVcf) in m/s in the total (n=160) end-stage renal disease patients. 

Figure 2 

Age-stratified comparison of the mean proximal aortic pulse wave velocity (PWVr) (left panel) and 

the mean carotid-to-foot pulse wave velocity (PWVcf) (right panel) between end-stage renal disease 

patients with (black column) and without (grey column) diabetes mellitus. *P < 0.05 by ANOVA.  
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Table1. Clinical, biochemical and cardiovascular parameters of the study population; Values are shown as mean±SD 

Parameters Controls 

(n=160) 

ESRD Total 

(n=160) 

Diabetic ESRD 

(n=70) 

Non-Diabetic ESRD 

(n=90) 

Age(yrs) 59.7 ± 8.3 60.9 ± 8.88 59.3 ± 9.7 ‡* 62.3 ± 8.0 

Gender (Male/Female ratio) 0.56 ± 0.4 0.6 ± 0.4 0.5 ± 0.5 0.7 ± 0.3 

Hemodialysis duration (yrs) - 5.9 ± 2. 3 5.7 ± 3‡* 6.2 ± 3.1 

Smoking status (packet. year) 11.5 ± 19.1 11.3 ± 18.2 11.6 ± 17.3 11.2 ± 19.2 

BSA (m2) 1.7 ± 0.3 1.67 ± 0.3 1.66 ± 0.4 1.68 ± 0.2 

SBP (mmHg) 127 ± 7.1 129.5 ± 8.3 129 ± 8.6 130 ± 8.1 

PP (mmHg) 54 ± 5.3 67.1 ± 6.7 †** 67.7 ± 5.9 66.7 ± 7.2 

LV diastolic diameter (mm) 48 ± 3.2 51.7 ± 4 †* 51.6 ± 3.9 52 ± 4.3 

LV mass index (g/m2) 94.4 ± 11.3 149.9 ± 25.3 †** 155.3 ± 22.3 ‡* 145.9 ± 26.4 

E/A (ratio) 1.4 ± 0.4 0.99 ± 0.56 †** 0.98 ± 0.4 1 ± 0.5 

AODD (cm) 2.8 ± 0.3 3 .05 ± 0.4 †** 3.13 ± 0.3 ‡* 3 ± 0.4 

LV ejection fraction 69 ± 4.8 62.5 ± 5.5 62 ± 5.2 63 ± 6.6 

PWVr (m/s) 4 ± 0.9 6.1 ± 1.0 †** 6.7 ± 0.9 ‡* 5.7 ± 0.9 

PWVcf (m/s) 9.3 ± 1.6 11.6 ± 1.7 †** 12.2 ± 1.3 ‡* 11.1 ± 1.7 

Hemoglobin (g/dl) 14.4 ± 1.8 12.3 ± 1.4 †** 12.6 ± 1.7 12.2 ± 1.1 

Creatinine (mmol/l) 0.12 ± 0.08 1 ± 0.21†** 1.1 ± 0.19 0.99 ± 0.23 

Serum albumin (g/l) 41.7 ± 3.1 37.2 ± 4.2 †** 38.1 ± 4.3 36.6 ± 4.6 

Fasting plasma glucose (mmol/l) 4.9 ± 1.7 4.95 ± 1.9 7.5 ± 3.1 ** 4.5 ± 0.8 

Total Cholesterol (mmol/l) 5.2 ± 0.9 4.9 ± 0.8 †* 5 ± 0.4 4.9 ± 0.5 

HDL cholesterol (mmol/l) 1.26 ± 0.3 1.01 ± 0.3 †** 0.95 ± 0.2 ‡* 1.07 ± 0.3 

Triglycerides (mmol/l) 1.2 ± 0.7 1.64 ± 0.9 †** 1.7 ± 1.2 1.6 ± 1.1 

Endothelin-1 (pg/ml) 1.56 ± 1.1 4.5 ± 2.3 †** 5.1 ± 2.3 ‡* 4.1 ± 2.3 

Homocysteine (μmol/l) 9.2 ± 1.6 41.8 ± 19.3 †** 47.9 ± 20.1 ‡* 37.1 ± 16.2 

High sensitivity-C-reactive protein (mg/l) 1.9 ± 0.7 4.9 ± 2.3 †** 5.2 ± 2.4 ‡* 4.7 ± 2.1 

 †= controls and ESRD patients and ‡= between diabetic and non-diabetic patients with ESRD;*P<0.05, **P<0.001 by ANOVA;  

Abbreviations are: ESRD= end-stage renal disease patients; BSA= body surface area; SBP= systolic blood pressure; PP= pulse 

pressure; LV= left ventricular; E/A= early (E) to late (A) transmitral flow ratio; AODD= aortic diastolic diameter; PWVr= pulse 

wave velocity of the proximal aorta; PWVcf= carotid-to-femoral pulse wave velocity; HDL= high density lipoprotein. 
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                Table 2. Univariate correlations between measures of aortic stiffness and other 

                 clinical, cardiovascular and biochemical parameters in ESRD patients (n=160) 

Parameters PWVr PWVcf 

 r P r P 

PWVr   0.70 <0.001 

PWVcf 0.70 <0.001   

Age 0.39 <0.001 0.32 <0.001 

Diabetes mellitus 0.47 <0.001 0.39 <0.001 

Time on hemodialysis 0.33 <0.001 0.29 <0.001 

Hypertension 0.36 <0.001 0.33 <0.001 

LV mass index 0.40 <0.001 0.36 <0.001 

SBP 0.18 0.03 0.20 0.01 

Body surface area 0.31 <0.001 0.35 <0.001 

ET-1 0.32 <0.001 0.33 <0.001 

hs-CRP 0.15 0.05 0.12 0.06 

HMC 0.17 0.05 0.14 0.06 

Abbreviations are: PWVr= proximal aortic pulse wave velocity; PWVcf= carotid -to-

femoral pulse wave velocity; LV= left ventricular; SBP= systolic blood pressure; ET-

1= endothelin-1; hs-CRP= high sensitivity- C- reactive protein; HMC= homocysteine 
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             Table 3. Multivariate linear regression analysis in the total ESRD patients (n=160)    

Parameters T value β 95% CI of β P 

Multivariate regression model I; Dependent variable: PWVr (m/s) 

 Age (years) 3.973 0.288 0.117 0.319 0.001 
 Body surface area (m2) 2.091 0.163 0.081 0.225 0.01 
 Plasma endothelin (pg/ml) 2.326 0.203 0.053 0.284 0.003 
 Time on hemodialysis (years) 1.568 0.141 0.029 0.247 0.045 
Hypertension (1=present;2=absent) 2.456 0.262 0.068 0.304 0.002 
 Diabetes (1=present;2=absent) 4.690 0.325 0.397 0.976 0.001 
 SBP (mmHg) 1.480 0.128 0.017 0.162 0.045 

Multivariate regression model II; Dependent variable: PWVcf (m/s) 

 Age (years) 3.991 0.295 0.131 0.406 0.001 
Body surface area (m2) 2.299 0.193 0.088 0.296 0.004 
 Plasma endothelin (pg/ml) 2.866 0.254 0.113 0.326 0.003 
 Time on hemodialysis (years) 1.403 0.127 0.072 0.390 0.05 
Hypertension (1=present;2=absent) 2.749 0.211 0.043 0.313 0.003 
 Diabetes (1=present;2=absent) 4.020 0.364 0.134 0.392 0.001 
 SBP (mmHg) 1.867 0.171 0.062 0.255 0.04 
Abbreviations are: β= standardized coefficient beta; 95% CI for β= 95% confidence 

intervals for standardized coefficient beta; PWVr= proximal aortic pulse wave 

velocity; PWVcf= carotid-to-femoral pulse wave velocity; SBP= systolic blood 

pressure. 
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Figure 1 

 

 

Figure 2 
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3. Σκλήρυνση της εγγύς αορτής και διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής 
κοιλίας  σε διαβητικούς ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου 
 
Εισαγωγή  
Αρκετές επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι μεταβολές των 
μεγάλων αρτηριών συνεισφέρουν σημαντικά στην αυξημένη καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) 
(1,2). Μείζονες καρδιαγγειακές μεταβολές στην ESRD είναι η αριστερή κοιλιακή 
υπερτροφία (LVH), η αθηρωμάτωση και η αθηροσκλήρυνση των μεγάλων και 
μεσαίων αρτηριών (3-5). Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη αορτική 
σκλήρυνση, όπως περιγράφεται από την ταχύτητα σφυγμικού κύματος (PWV), 
σχετίζεται με την LVH και είναι προγνωστικός δείκτης αυξημένης καρδιαγγειακής 
θνησιμότητας και νοσηρότητας σε ασθενείς υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρση (HD) 
(6, 7). Οι ανωτέρω μελέτες εκτίμησαν τη συστολική λειτουργία της LV στην ESRD. 
Ωστόσο, η σχέση της σκλήρυνσης της εγγύς μοίρας της αορτής με τη δομή της LV 
και τη διαστολική της λειτουργία δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος. Η αορτή είναι 
δομικά ετερογενής, με τις ελαστικές ίνες να κυριαρχούν στην εγγύς μοίρα της 
ανιούσας αορτής και το κολλαγόνο στην κοιλιακή μοίρα (8). 
Προηγούμενες ανακοινώσεις έχουν υποδείξει τις πιθανές διαφοροποιήσεις στην 
αρτηριακή αναδιαμόρφωση, ανάλογα με την τοπογραφία των αρτηριών στους 
ασθενείς με ESRD (9). Πρόσφατα, αναφέραμε ότι οι ασθενείς με ESRD 
παρουσιάζουν αυξημένη τοπική PWV στην εγγύς μοίρα της αορτής (10). Το μοντέλο 
τριών στοιχείων "Windkessel" που προτάθηκε από τους Westerhof και συν. (11) έχει 
συμβάλει στην κατανόηση της συμβολής των διαφόρων ιδιοτήτων των αρτηριών στο 
φορτίο της καρδιάς. Η αρτηριακή ευενδοτότητα καθορίζεται κυρίως από τις 
ελαστικές ιδιότητες των μεγάλων αρτηριών, κυρίως της αορτής. Η χαρακτηριστική 
αντίσταση της αορτής, που έχει εισαχθεί ως το τρίτο στοιχείο στο, προηγουμένως δύο 
στοιχείων, μοντέλο  Windkessel, αντανακλά την τοπική αδράνεια και σκλήρυνση της 
εγγύς μοίρας της αορτής και βασίζεται στη θεωρία μετάδοσης κύματος. 
Επομένως, υποθέσαμε ότι η αορτική σκλήρυνση στην εγγύς αορτή, καθώς και στο 
τμήμα από την καρωτίδα ως τη μηριαία αρτηρία, μπορεί να συσχετίζεται με τη δομή 
και τη λειτουργία της LV στους ασθενείς με ESRD. Αναλύθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα 
στη σκλήρυνση της εγγύς μοίρας της αορτής και στο δείκτη μάζας της αριστερής 
κοιλίας (LVMI) και στο πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV στους παραπάνω 
ασθενείς. 
Ασθενείς και μέθοδοι  
Ασθενείς 
Ενενήντα εννέα διαδοχικοί, σταθεροί, υποβαλλόμενοι σε αιμοκάθαρση (HD) 
ασθενείς από μια κοόρτη 180 ασθενών με ESRD συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. 
Οι 99 αυτοί ασθενείς επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και 
αποκλεισμού. Οι ασθενείς ήταν υποψήφιοι για είσοδο στη μελέτη εφόσον βρίσκονταν 
υπό HD για περισσότερο από 9 μήνες. Τα κριτήρια αποκλεισμού περιελάμβαναν 
κλάσμα εξώθησης (LVEF) <50%, κολπική μαρμαρυγή, μη ελεγχόμενη αρτηριακή 
πίεση (οριζόμενη ως αρτηριακή πίεση πριν τη συνεδρία HD μεγαλύτερη από 140/90 
mm Hg), μέτρια ή σοβαρή αορτική βαλβιδοπάθεια, χρόνια πνευμονική νόσο, διάταση 
της ανιούσας αορτής > 45 mm, οποιαδήποτε συμπτώματα ενδεικτικά οξείας 
φλεγμονώδους νόσου και νοσηλεία (τους προηγούμενους 6 μήνες) για ασταθή 
στηθάγχη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όλοι οι ασθενείς διέκοψαν την 
αντιυπερτασική θεραπεία 4 εβδομάδες πριν την είσοδο στη μελέτη για να αποφευχθεί 
η οξεία δράση της αντιυπερτασικής θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν 



ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη και φωσφοροδεσμευτικά, ενώ 55 
(55.5%) ασθενείς ελάμβαναν στατίνη.  
Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης στηρίχθηκε στην ονομαζόμενη μέθοδο του “ξηρού 
βάρους" (12). Ως ξηρό βάρος ορίζεται το σωματικό βάρος κάτω από το οποίο ένας 
ασθενής με φυσιολογικά επίπεδα αλβουμίνης εμφανίζει υπόταση ή μυϊκές κράμπες ή 
έκδηλη ορθοστατική υπόταση. Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση 
μέσω αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης, χρησιμοποιώντας προπεριγραφείσες τεχνικές. 
Η μελέτη ήταν σύμφωνη με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι και εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή Δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν έγγραφη 
πληροφορημένη συναίνεση πριν από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 
Μέθοδοι 
Συλλογή δεδομένων και μετρήσεις 
Οι πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε κατά την εισαγωγή 
περιελάμβαναν το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τις καπνιστικές συνήθειες και 
το προηγούμενο ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης, ΑΕΕ και περιφερικής 
αγγειοπάθειας. Οι βασικές καρδιαγγειακές και βιοχημικές μετρήσεις έγιναν κατά τις 2 
εβδομάδες μετά την εισαγωγή στη μελέτη, το πρωί πριν από τη συνεδρία HD του 
μέσου της εβδομάδας. 
Βιοχημικές εξετάσεις 
Μετά τον προσδιορισμό της BP και τις αρτηριακές και καρδιακές μετρήσεις στη 
βασική κατάσταση, το αίμα ελήφθη από την αρτηριοφελβική αναστόμωση των 
ασθενών με ESRD και από μια φλέβα του αντιβραχίου στους μάρτυρες (μετά από 
νηστεία από το προηγούμενο βράδυ). Πλήρες αίμα χρησιμοποιήθηκε για τον 
προσδιορισμό του αιματοκρίτη, πλάσμα σε EDTA για την ολική χοληστερόλη, την 
LDL, την HDL και τα τριγλυκερίδια και ορός για τις άλλες βιοχημικές εξετάσεις. 
 Υπερηχογραφική μελέτη και μετρήσεις της αορτικής σκλήρυνσης 
Ελήφθησαν οι τυπικές ηχοκαρδιογραφικές M-mode, δύο διαστάσεων (2D) και 
Doppler μετρήσεις της αριστερής κοιλιακής λειτουργίας με υπερηχογραφικό 
μηχάνημα Vivid 7 (General Electric, Horten, Norway) με ευρείας γωνίας, φασικής 
διάταξης ηχοβολέα 1.5 - 3.6 MHz (M4S) σύμφωνα με τις συστάσεις της American 
Society of Echocardiography (13). Η LVH ορίστηκε ως >110 g/m2 για τις γυναίκες 
και >131 g/m2 για τους άνδρες. Η μάζα της LV υπολογίστηκε σύμφωνα με τη σύνοδο 
Penn και εκφράστηκε ως δείκτης μάζας της LV (14). 
Η BP μετρήθηκε μετά από 15 λεπτά κατάκλισης στον αντίπλευρο της 
αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης βραχίονα, με σφυγμομανόμετρο υδραργύρου και 
περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους. Οι φάσεις I και V των ήχων Korotkoff ελήφθησαν 
ως SBP και DBP, αντίστοιχα. Η MABP και η PP υπολογίστηκαν ως 
MABP=DBP+[(SBP-DBP)/3] και PP=SBP-DBP, αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν 
πέντε μετρήσεις σε διαστήματα 2 λεπτών. Υπολογίστηκε ο μέσος όρος των 
τελευταίων τριών και θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικός. Η καρδιακή συχνότητα 
προσδιορίστηκε από το ΗΚΓ 3 διαύλων. 
Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ανάλογα με το πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV 
σε φυσιολογικούς, με παρατεταμένη χάλαση, ψευδοφυσιολογικούς και με 
περιοριστικό πρότυπο πλήρωσης με βάση το λόγο των κυμάτων Ε και Α της 
διαμιτροειδικής ροής (παλμικό Doppler), το χρόνο επιβράδυνσης του κύματος Ε 
(DTE) και την απόκριση του προτύπου της διαμιτροειδικής πλήρωσης στη φάση 
τάσης του χειρισμού Valsalva (15). Το πρότυπο παρατεταμένης χάλασης 
χαρακτηριζόταν από E/A <1 και DTE>220 ms, το ψευδοφυσιολογικό πρότυπο από 
E/A 1-2 με DTE >150 ms και μετατροπή σε πρότυπο παρατεταμένης χάλασης κατά 



τη φάση τάσης του χειρισμού Valsalva (15) και το περιοριστικό πρότυπο από E/A >2 
με E/A 1-2 με DTE <150 ms.  
  Η PWVr μετρήθηκε υπερηχογραφικά, όπως έχουμε περιγράψει. (9) Από την 
υπερστερνική προβολή καταγράφηκε με το PW-Doppler η ροή στην ανιούσα αορτή 
με ταχύτητα σάρωσης 100 mm/s. Ο όγκος δειγματοληψίας τοποθετήθηκε στο κέντρο 
της ανιούσας αορτής και ο χρόνος 1 (T1) μετρήθηκε από το κύμα R του 
συμπλέγματος QRS ως την έναρξη της αορτικής ροής. Ο δειγματοληπτικός όγκος 
τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο απώτερο δυνατό σημείο στο μέσον της κατιούσας 
αορτής. Καταγράφηκε και πάλι το σήμα Doppler και μετρήθηκε ο χρόνος 2 (T2)από 
το κύμα R του συμπλέγματος QRS μέχρι την αρχή της ροής στο παλμικό Doppler της 
κατιούσας αορτής. Το αορτικό μήκος (AOL) μετρήθηκε στο ηχοκαρδιογράφημα 2 
διαστάσεων. Ορίστηκε ως η απόσταση από το δειγματοληπτικό όγκο του παλμικού 
Doppler στην κατιούσα αορτή ως το ανατομικό οδηγό σημείο της ανιούσας αορτής. 
Από τη δισδιάστατη εικόνα, ελήφθη μια καταγραφή M-mode στην ανιούσα αορτή, 
περίπου 3 cm από το επίπεδο του αορτικού δακτυλίου και μετρήθηκαν η αορτική 
συστολική (AOS) και διαστολική διάμετρος (AOD). Οι καταγραφές Doppler και οι 
δισδιάστατες εικόνες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 10 καρδιακών κύκλων και 
χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές για τη στατιστική ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκαν οι 
ακόλουθοι υπολογισμοί: χρόνος μετάβασης (TT) = T2-T1, PWVr = AOL/TT (m/s). 
Όλες οι εξετάσεις αποθηκεύτηκαν σε ψηφιακή μορφή για ύστερη ανάλυση 
δεδομένων offline. 
Η PWV από την καρωτίδα στη μηριαία αρτηρία (PWVcf) προσδιορίστηκε με 
διαδερμική καταγραφή της ροής με το Doppler και τη μέθοδο "foot-to-foot" (7). Τα 
κύματα ροής μετρήθηκαν με μια μονοδιάστατη κεφαλή Doppler (SEGA M842, 10 
MHz) και καταγράφηκαν σε έναν καταγραφέα Gould 8188 (Gould Electronique) σε 
ταχύτητα 100 mm/s. Δύο ταυτόχρονες καταγραφές ροής με το Doppler ελήφθησαν 
από την κοινή καρωτίδα αρτηρία αντιπλεύρως προς την αρτηριοφλεβική αναστόμωση 
και τη μηριαία αρτηρία στη βουβωνική χώρα. Ο λανθάνων χρόνος (T) μετρήθηκε 
μεταξύ των ποδών των δύο κυμάτων που καταγράφηκαν στις παραπάνω θέσεις και 
υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές από 10 κύκλους. Η απόσταση που καλύφθηκε από το 
κύμα (D) μετρήθηκε στην επιφάνεια του σώματος, ως η απόσταση μεταξύ των δύο 
σημείων καταγραφής μείον την απόσταση μεταξύ της σφαγιτιδικής εντομής και της 
καρωτίδας. Η PWVcf υπολογίστηκε ως PWVcf = D/T. Η επαναληψιμότητα αυτής 
της μεθόδου έχει δειχθεί στο παρελθόν.  

Όλες οι μετρήσεις των PWVr και PWVcf έγιναν κατά την ίδια συνεδρία υπό τις ίδιες 
σταθερές συνθήκες το πρωί πριν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης του μέσου της εβδομάδος. 
Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, η καρδιακή συχνότητα και η BP δεν μεταβλήθηκε 
σημαντικά. Επομένως, είναι απίθανο να σημειώθηκαν αλλαγές στο χρόνο 
ισοογκωτικής συστολής. Αν πάντως συνέβησαν τέτοιες αλλαγές, είναι λογικό να 
υποτεθεί ότι σημειώθηκαν τυχαία στον πληθυσμό της μελέτης.  

Λήψη των δεδομένων  PWV και επαναληψιμότητα των μετρήσεων 
Η επαναληψιμότητα και των δύο μεθόδων προσδιορισμού της αορτικής PWV 
εκτιμήθηκε στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης. Η μεταξύ των παρατηρητών 
μέση±SD επαναληψιμότητα των μετρήσεων της PWVr στην παρούσα μελέτη ήταν 
6±1.5%, που συμφωνεί με τα προηγουμένως δημοσιευθέντα δεδομένα (10). Η 
μέση±SD επαναληψιμότητα στον ίδιο παρατηρητή των μετρήσεων της PWVcf ήταν 
5.8±1.3%, όπως έχουν αναφέρει και άλλες ομάδες (7).   
Στατιστική ανάλυση 
 



Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή (± τυπική απόκλιση). Οι συσχετίσεις 
μεταξύ των συνεχών μεταβλητών εκτιμήθηκαν με το συντελεστή συσχέτισης 
Pearson. Για τις κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman. 
Το γένος χρησιμοποιήθηκε ως διχοτομική μεταβλητή (0=άρρεν, 1=θήλυ). Το 
προηγούμενο ιστορικό διαβήτη, υπέρτασης και καπνίσματος εισήχθη επίσης ως 
διχοτομική μεταβλητή (0=ναι, 1=όχι). Η διαστολική δυσλειτουργία 
κατηγοριοποιήθηκε με μια ημιποσοτική κλίμακα: φυσιολογικό=0, παρατεταμένη 
χάλαση=1, ψευδοφυσιολογικό πρότυπο=2, περιοριστικό πρότυπο πλήρωσης=3. Οι 
συγκρίσεις ομάδων έγιναν με ανάλυση της μεταβλητότητας (ANOVA) ή τη 
δοκιμασία Mann-Whitney U-test. Χρησιμοποιήθηκε πολυπαραγοντική γραμμική 
ανάλυση για την αναγνώριση των παραμέτρων που ήταν σημαντικές για τον 
καθορισμό του LVMI και της διαστολικής δυσλειτουργίας της LV στην ESRD. 
Επιπλέον, διερευνήσαμε ποιες παράμετροι συσχετίζονταν ανεξάρτητα με τον LVMI 
και τη διαστολική δυσλειτουργία της LV χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντικά 
μοντέλα παλινδρόμησης με όρια εισαγωγής και αφαίρεσης 5% και 10%, αντίστοιχα. 
Όλες οι άλλες συγκρίσεις έγιναν στο σύνηθες επίπεδο του 5%. Η επαναληψιμότητα 
των μεθόδων εκτιμήθηκε με βάση τα πρότυπα του British Standards Institution (15). 
P<0.05 θεωρήθηκε σημαντικό. Όλες οι δοκιμασίες ήταν αμφίπλευρες και η ανάλυση 
έγινε με εμπορικά διαθέσιμο στατιστικό πακέτο (SPSS for Windows 11.0). 
Αποτελέσματα 
 
Πληθυσμός της μελέτης 
 
Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και οι καρδιαγγειακές παράμετροι 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η ηλικία, το φύλο και τα ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά ήταν όμοια στους ασθενείς και στους μάρτυρες. Οι ασθενείς είχαν 
σημαντικά υψηλότερη SBP και PP σε σύγκριση με τους μάρτυρες (p<0.001).  
Οι ασθενείς με ESRD είχαν χαμηλότερη χοληστερόλη HDL (p<0.001) και υψηλότερη 
ολική και LDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια (p<0.001). Η αλβουμίνη ορού ήταν 
χαμηλότερη (p<0.001) στους ασθενείς με ESRD και συσχετιζόταν αρνητικά με την 
ηλικία (r=-0.48, p<0.0001)  
Καρδιαγγειακές παράμετροι 
Οι ασθενείς με ESRD είχαν σημαντικά αυξημένη διάμετρο της ανιούσας αορτής, 
τελοδιαστολική διάμετρο της LV (LVDD) και LVMI σε σύγκριση με τους μάρτυρες 
(p<0.001) (Πίνακας 2). LVH υπήρχε στο 72% των γυναικών και στο 80.4% των 
ανδρών με ESRD. Διαστολική δυσλειτουργία (παρατεταμένη χάλαση, 
ψευδοφυσιολογικό ή περιοριστικό πρότυπο πλήρωσης) ήταν εμφανής στη μεγάλη 
πλειονότητα των ασθενών με ESRD (Πίνακας 2). 
Οι PWVr και PWVcf ήταν σημαντικά αυξημένες στους ασθενείς με ESRD σε 
σύγκριση με τους μάρτυρες (p<0.001) (Πίνακας 2). Η ανάλυση γραμμικής 
παλινδρόμησης έδειξε ότι η PWVr παρουσίαζε ισχυρή συσχέτιση με την PWVcf στο 
σύνολο των ασθενών με ESRD (r=0.74, p<0.001) (Εικόνα 2). Οι μονοπαραγοντικές 
συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών αορτικής σκλήρυνσης και άλλων καρδιαγγειακών 
και δημογραφικών παραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Όλοι οι δείκτες 
αορτικής σκλήρυνσης παρουσίαζαν θετική συσχέτιση τόσο με τον LVMI (Εικόνα 
3A) όσο και με το πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV (Πίνακας 3). Επιπλέον, οι 
ασθενείς με ESRD και προχωρημένου σταδίου διαστολική δυσλειτουργία 
(ψευδοφυσιολογικό ή περιοριστικό πρότυπο πλήρωσης) είχαν αυξημένες τιμές 
LVDD (53.2±3.9 έναντι 51.5±3.6 mm, p=0.04), LVMI (160.8±19.1 έναντι 
144.1±26.4 g/m2, p=0.002), PWVr (7.2±0.98 έναντι 6.2±0.86 m/s, p<0.001), PWVcf 



(12.6±1.6 έναντι 11.7±1.5 m/s, p=0.007) σε σύγκριση με εκείνους με ήπια διαστολική 
δυσλειτουργία (πρότυπο παρατεταμένης χάλασης) (Εικόνα 3B).  
Η πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι το φύλο, το 
ιστορικό υπέρτασης και η PWVr ήταν ανεξάρτητοι καθοριστικοί παράγοντες του 
αυξημένου LVMI στους ασθενείς με ESRD. Μετά από προσαρμογή για την ηλικία, 
το φύλο, το ιστορικό υπέρτασης, την PWVcf και την πίεση παλμού, η PWVr ήταν 
ανεξάρτητος παράγοντας σχετιζόμενος τόσο με τον LVMI όσο και με το πρότυπο 
διαστολικής πλήρωσης της LV στους ασθενείς με ESRD (Πίνακας 4).  
Συζήτηση   
Στη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι: (i) οι ασθενείς με ESRD είχαν σημαντικά 
αυξημένες τιμές PWVr, PWVcf, σε σύγκριση με τους μάρτυρες, (ii) υπάρχει στενή 
συσχέτιση ανάμεσα στην PWVr και την PWVcf και (iii) η αυξημένη PWVr σε 
αυτούς τους ασθενείς σχετιζόταν τόσο με τον LVMI όσο και με το πρότυπο 
διαστολικής πλήρωσης της LV.     
Εκτιμήσαμε την αορτική σκλήρυνση μετρώντας την PWV στο τμήμα από την 
καρωτίδα στη μηριαία αρτηρία και την PWV στην εγγύς μοίρα της αορτής. Η PWVcf 
εκτιμήθηκε με την ηχοκαρδιογραφική μέθοδο "foot-to-foot". Η μέθοδος αυτή 
προϋποθέτει ομοιόμορφη αορτή και δίνει την ευενδοτότητα κυρίως της κατιούσας 
αορτής (17,18 ). Χρησιμοποιήσαμε επίσης μια νέα εφαρμογή της duplex 
υπερηχογραφίας, συνδυάζοντας τις δισδιάστατες και PW-Doppler μετρήσεις στο 
εγγύς τμήμα της αορτής (ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο και μέρος της κατιούσας 
αορτής) για να εκτιμήσουμε την PWVr η οποία αντανακλά την ευενδοτότητα κυρίως 
της εγγύς αορτής.   
Οι αναίμακτες μετρήσεις της αορτικής PWV θεωρούνται ότι είναι μια ατελής αλλά, 
πάντως, χρήσιμη μέθοδος για την εκτίμηση των λειτουργικών μεταβολών των 
μεγάλων αρτηριών. Η αορτή είναι μείζων εστία καρδιαγγειακών επιπλοκών που 
παρατηρούνται συχνά στην ESRD. (19) Διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς με ESRD είχαν 
αυξημένες PWVr και PWVcf σε σύγκριση με τους μάρτυρες, ανεξάρτητα με τη 
συστηματική BP, κάτι που συμφωνεί με τις προηγούμενες μελέτες. (7, 10) Επίσης, η 
PWVr σχετιζόταν στενά με την PWVcf στους ασθενείς με ESRD. Αυτό μπορεί εν 
μέρει να οφείλεται στο ότι στην ESRD η αορτή υφίσταται μια γενικευμένη 
εκφυλιστική διαδικασία, σχετιζόμενη με την "σκληρυντική" αναδιαμόρφωση των 
αρτηριακών τοιχωμάτων, διάταση και αλλοίωση των ιδιοτήτων της, που 
περιγράφονται συνήθως με τον όρο αρτηριοσκλήρυνση (18). Οι μεταβολές αυτές 
μοιάζουν με τις παρατηρούμενες κατά τη φυσιολογική γήρανση. Η αρτηριακή 
ελαστικότητα υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι μεγαλύτερη στην εγγύς σε σχέση με 
την άπω μοίρα και επομένως υπάρχει μια βαθμίδωση σκληρότητας μεταξύ τους. 
Αυτή μειώνεται κατά την σκληρυντική αναδιαμόρφωση της γήρανσης, λόγω μείωσης 
της ευενδοτότητας και της διατασιμότητας της εγγύς μοίρας, σε αντίθεση με τις 
περιφερικές αρτηρίες, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της BP (20). Το ανωτέρω 
φαινόμενο, το οποίο φυσιολογικά συντελείται μετά την έκτη δεκαετία, έχει αναφερθεί 
ότι εμφανίζεται ήδη από την τέταρτη δεκαετία της ζωής στους ασθενείς με ESRD. 
Έτσι, για ίδια συστολική BP στη βραχιόνιο, η αορτική συστολική BP είναι 
υψηλότερη στους ασθενείς με ESRD σε σύγκριση με τους μη ουραιμικούς ασθενείς 
(21).  
Επιπλέον, η αορτή παρουσιάζει τοπική ετερογένεια και η κατανομή της ελαστίνης και 
του κολλαγόνου ποικίλλει σημαντικά κατά μήκος της αορτής. Στην εγγύς αορτή, η 
ελαστίνη είναι το κύριο συστατικό, ενώ στην περιφερική αορτή ο λόγος κολλαγόνου-
ελαστίνης αναστρέφεται και στις περιφερικές αρτηρίες κυριαρχεί το κολλαγόνο. Η 
μετάδοση συντελείται ταχέως μέχρι  τη θωρακική αορτή 5 cm πάνω από το 



διάφραγμα και σε όμοια απόσταση στους κλάδους του αορτικού τόξου. Επομένως, 
είναι ανατομικά σκόπιμη η διαίρεση του αρτηριακού δέντρου σε 2 τμήματα, το εγγύς 
και το άπω (22).  
Παρατηρήσαμε ότι οι μετρήσεις της αορτικής σκλήρυνσης (PWVr και PWVcf) 
συσχετίζονταν θετικά με τον LVMI σε ασθενείς με ESRD όπως έχει αναφερθεί και σε 
προηγούμενες μελέτες (5-8, 10). Ωστόσο, και οι δύο δείκτες αορτικής σκλήρυνσης 
PWVr και PWVcf έδειξαν συσχέτιση με το διαβήτη και το ιστορικό υπέρτασης. Οι 
συνυπάρχουσες νόσοι όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η στεφανιαία 
νόσος και η νεφρική νόσος ασκούν μια συνδυασμένη επίδραση στο καρδιαγγειακό 
σύστημα. Έτσι, η υπερτροφία της LV, η διαστολική δυσλειτουργία και η αορτική 
σκλήρυνση μπορεί να είναι ένα επιφαινόμενο της μυοκαρδιακής και της αορτικής 
βλάβης. Αν και τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν τη στενή σχέση 
ανάμεσα στην αορτική σκλήρυνση και την υπερτροφία της LV και τη διαστολική 
δυσλειτουργία, η αιτιώδης συσχέτιση δεν είναι βέβαια. Ωστόσο, τα παρόντα 
δεδομένα δείχνουν ότι η PWVr ήταν ανεξάρτητος παράγοντας σχετιζόμενος με τον 
LVMI και τη διαστολική πλήρωση της LV στο σύνολο των ασθενών με ESRD. Ένα 
“μηχανικό” καρδιαγγειακό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει τα ανωτέρω 
αποτελέσματα είναι η ενίσχυση της κοιλιακής σκλήρυνσης σε απάντηση στην 
αρτηριακή σκλήρυνση με αποτέλεσμα μείωση της πλήρωσης της LV και υπερτροφία 
της LV όπως έχει προταθεί για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και/ή 
αυτοάνοσες διαταραχές. (31,33) 
Η LVH είναι μια φυσιολογική διαδικασία προσαρμογής της καρδιάς στην αύξηση του 
μηχανικού φορτίου της καρδιάς (23, 24). Η σκλήρυνση της εγγύς μοίρας της αορτής 
διαταράσσει τη λειτουργία αντλίας του αγγείου, με αποτέλεσμα την επιβλαβή αύξηση 
της κεντρικής συστολικής αρτηριακής πίεσης και της πίεσης παλμού (25). Ο πρώτος, 
άμεσος, μηχανισμός που επηρεάζει την LV αφορά την παραγωγή υψηλότερου 
κύματος πίεσης από την εξώθηση της LV σε ένα σκληρυμένο αρτηριακό σύστημα. Ο 
δεύτερος, έμμεσος, μηχανισμός αφορά την επίδραση της αυξημένης αρτηριακής 
σκλήρυνσης στην ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (PWV) και στο χρονισμό των 
ορθόδρομων και ανακλώμενων από την περιφέρεια κυμάτων πίεσης. Τα ορθόδρομα 
και τα ανακλώμενα κύματα πίεσης βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και 
προστίθενται σε ένα μετρώμενο κύμα πίεσης. Ο χρονισμός των ορθόδρομων και των 
ανακλώμενων κυμάτων πίεσης εξαρτάται από την PWV, την απόσταση που διανύουν 
τα κύματα πίεσης και τη διάρκεια της κοιλιακής εξώθησης. Καθώς η PWV 
αυξάνεται, τα σημεία ανάκλασης από τις περιφερικές αρτηρίες φαίνονται 
‘πλησιέστερα’ στην ανιούσα αορτή και τα ανακλώμενα κύματα φτάνουν νωρίτερα, 
επιδρώντας στην εγγύς αορτή κατά τη συστολή και όχι κατά τη διαστολή, αυξάνοντας 
έτσι τις αορτικές και τις κοιλιακές πιέσεις κατά τη συστολή και μειώνοντας την 
αορτική διαστολική πίεση, με αποτέλεσμα την αύξηση της κεντρικής αορτικής πίεσης 
παλμού (26, 27). Το αυξημένο μεταφόρτιο της LV οδηγεί σε υπερτροφία της LV και 
σε αυξημένη σκλήρυνση των τοιχωμάτων της. Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει τη 
χάλαση της LV και κατά συνέπεια τη διαστολική λειτουργία της LV (28). Έτσι, ο 
συνδυασμός της διαταραχής της διαστολικής λειτουργίας, η οποία αντιστοιχεί σε 
αυξημένες πιέσεις πλήρωσης της LV και της μειωμένης αορτικής διαστολικής πίεσης 
επηρεάζει την πίεση άρδευσης των στεφανιαίων αρτηριών, μειώνοντας την αιμάτωση 
του μυοκαρδίου. Η ανωτέρω διαδικασία σε συνδυασμό με την υπερτροφία των 
μυοκυττάρων οδηγεί σε υπενδοκάρδια ισχαιμία επιβαρύνοντας περαιτέρω τη 
διαστολική δυσλειτουργία της LV. 
Η σχέση της αορτικής σκλήρυνσης με την υπερτροφία της LV και το πρότυπο 
διαστολικής πλήρωσης της LV στους ασθενείς με ESRD, η οποία αναφέρεται από την 



παρούσα μελέτη, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν σε υπερτασικούς ασθενείς χωρίς 
νεφρική ανεπάρκεια (29, 30), σε ασθενείς με έκδηλη διαστολική καρδιακή 
ανεπάρκεια (31) καθώς και με αυτοάνοσες διαταραχές (32). Η παρούσα μελέτη 
δείχνει ότι η σκλήρυνση της εγγύς μοίρας της αορτής, εκτιμώμενη 
ηχοκαρδιογραφικά, είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας των μεταβολών 
της καρδιάς και της αορτής στην ESRD και επομένως μπορεί να είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τη μελέτη της καρδιο-αορτικής λειτουργικής μονάδας σε αυτούς τους 
ασθενείς. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση του αν οι μετρήσεις της 
σκλήρυνσης της εγγύς μοίρας της αορτής έχουν προγνωστική αξία σε ασθενείς με 
ESRD. 
Τεχνικά θέματα και περιορισμοί της μελέτης 
Αν και μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το μήκος της αορτής σε αυτήν την 
περιοχή, το μικρότερο χρονικό διάστημα που μπορεί να μετρηθεί είναι 2.5 ms. 
Δεδομένου ότι ο μετρώμενος χρόνος μετάδοσης του κύματος στον ασθενή ήταν 
13.3±2.45 ms (21.7± 4.5 ms στους μάρτυρες) ένα σφάλμα 2.5 ms μπορεί να έχει 
μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα κάθε ασθενούς. Προκειμένου να μειωθεί το 
ανωτέρω σφάλμα λάβαμε τη μέση τιμή μετρήσεων 10 καρδιακών κύκλων.. Ωστόσο, 
παρά τις ανωτέρω τεχνικές δυσχέρειες, οι μετρήσεις της PWV για την ομάδα ελέγχου 
ήταν ανάλογες των αποτελεσμάτων των τεχνικών MRI. (33) 
Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος μιας άλλης συνεχιζόμενης μελέτης σχεδιασμένης για 
τη διερεύνηση της επίδρασης των καρδιαγγειακών διαταραχών στη νοσηρότητα και 
τη θνησιμότητα στους ασθενείς με ESRD. Απουσία μετρήσιμων κλινικών 
συμβαμάτων, οι μεταβολές των ανωτέρω παραμέτρων μπορούν να προσφέρουν ατελή 
αλλά σημαντικά εναλλακτικά εργαλεία εξέτασης και επιπλέον προσφέρουν στην 
κατανόηση της παθοβιολογίας της νόσου. Τα παρόντα δεδομένα δεν παρείχαν κάποιο 
συμπέρασμα σχετικά με την επίδραση φαρμάκων στην PWV και αυτό δεν ήταν το 
πρωτεύον τελικό μας σημείο. Η υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
κινδύνου, ο οποίος επιβαρύνει περαιτέρω την αορτική σκλήρυνση στην ESRD 
(3,5,7,8). Επομένως, αναμένουμε ότι η εφαρμογή πολυπαραγοντικών στρατηγικών 
για τη μείωση της αρτηριακής σκλήρυνσης στοχεύοντας τόσο την καρδιά όσο και τα 
αγγεία θα μπορούσαν να είναι επωφελείς στη θεραπεία των ασθενών με ESRD (34).  
Συμπεράσματα 
Οι ασθενείς με ESRD είχαν σημαντικά αυξημένες τιμές PWVr, PWVcf και LVMI σε 
σύγκριση με τους μάρτυρες. Η PWVr και η PWVcf παρουσίασαν συσχέτιση με το 
διαβήτη και το ιστορικό υπέρτασης, αν και η PWVr σχετιζόταν ανεξάρτητα τόσο με 
τον LVMI, όσο και με το πρότυπο διαστολικής πλήρωσης της LV στο σύνολο των 
ασθενών με ESRD. Συνεπώς, οι μεταβολές της σκλήρυνσης της εγγύς μοίρας της 
αορτής είναι ενδεχομένως ένας από τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της 
καρδιαγγειακής απόδοσης σε αυτούς τους ασθενείς.  
 



4. Η αντιπονεκτίνη και η καρδιαγγειακή αναδιαμόρφωση στη νεφρική νόσο 
τελικού σταδίου με ή χωρίς συνυπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αγγειακή φλεγμονή, η αριστερή κοιλιακή υπερτροφία (LVH) και η επιτάχυνση της 
αθηροσκλήρυνσης είναι μείζονες καρδιαγγειακές διαταραχές στην τελικού σταδίου 
νεφρική νόσο (ESRD) (1). Οι καρδιαγγειακές αυτές διαταραχές είναι η κύρια αιτία 
θνησιμότητας και νοσηρότητας στην ESRD και μπορεί να σχετίζονται με αυξημένα 
επίπεδα υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hs-CRP) και μειωμένη 
αντιπονεκτίνη (ADP) στην ESRD και σε διαβητικούς ασθενείς  (2,3). Αυτό δείχνει 
ότι οι ενδογενείς αυτές ουσίες είναι "αναδυόμενοι" παράγοντες κινδύνου οι οποίοι 
δυνητικά επιφέρουν βλάβη σχετιζόμενη με τις ανωτέρω καρδιαγγειακές μεταβολές 
(4). Αυξημένα επίπεδα hs-CRP έχουν αναφερθεί ως ισχυρός προγνωστικός δείκτης 
καρδιαγγειακής θνησιμότητας και αθηροσκλήρυνσης στους ασθενείς με ESRD (5,6). 
Επίσης, τα επίπεδα της hs-CRP συσχετίζονται με τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης 
στους ασθενείς με ESRD, υποδεικνύοντας ισχυρή εμπλοκή της πρωτεΐνης στη 
φλεγμονώδη διαδικασία (7). Αυτό είναι σημαντικό δεδομένων των πρόσφατων 
αναφορών που συνδέουν τις μεταβολές των επιπέδων hs-CRP με καρδιακή 
υπερτροφία και αυξημένη αρτηριακή σκλήρυνση (5,6,8). Υπάρχουν επίσης άφθονα 
στοιχεία που στοιχειοθετούν έναν άμεσο ρόλο της hs-CRP στην επιστράτευση 
φλεγμονωδών κυττάρων και στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία μέσω ρύθμισης προς 
τα άνω των ενδοθηλιακών κυτταρικών μορίων προσκόλλησης (9).   
Η ADP, μια λιποκυτοκίνη η οποία απελευθερώνεται από τα λιπώδη κύτταρα/τον 
λιπώδη ιστό, φαίνεται ότι παίζει έναν "προστατευτικό" ρόλο, σε πειραματικά μοντέλα 
αγγειακής βλάβης αναστέλλοντας τις αρχικές φάσεις της αθηροσκληρυντικής 
διαδικασίας (10,11). Έχει πλέον δειχθεί ότι σχετίζεται με θετική έκβαση στους 
διαβητικούς ασθενείς (10). Οι ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη (DM) έχουν 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές ADP στο πλάσμα σε σύγκριση με μη διαβητικούς 
μάρτυρες, υποδηλώνοντας ότι η ρύθμιση της ADP μπορεί να είναι διαταραγμένη στο 
διαβήτη (10, 12). Οι διαφοροποιήσεις των επιπέδων hs-CRP και ADP μπορούν να 
συμβάλουν στην αυξημένη αγγειακή φλεγμονή και την επιτάχυνση της 
αθηροσκλήρυνσης, που παρατηρούνται στους ασθενείς με ESRD και συνυπάρχοντα 
DM.  
Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τα επίπεδα της hs-CRP και της ADP στο πλάσμα σε 
διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD και σε υγιείς μάρτυρες. 
Αναλύσαμε επίσης σε ασθενείς με ESRD τις σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα hs-CRP 
και ADP και στην καρδιαγγειακή αναδιαμόρφωση και τις λειτουργικές μεταβολές. 
Ασθενείς και μέθοδοι 
Ασθενείς 
Μελετήθηκαν ασθενείς με ESRD και υγιείς μάρτυρες. Τα κριτήρια επιλογής ήταν: 
θεραπεία αιμοκάθαρσης (HD)>9 μήνες, απουσία στοιχείων κλινικής καρδιαγγειακής 
νόσου, κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF) >50% και απουσία 
συμπτωμάτων ενδεικτικών οξείας φλεγμονώδους νόσου κατά την περίοδο της 
μελέτης.  
Εκατόν είκοσι σταθεροί HD ασθενείς εκ των οποίων 55 (34.4 %) είχαν DM τύπου 2 
(διάρκεια του ιστορικού διαβήτη 19 ± 3.1 έτη) περιελήφθησαν στη μελέτη. Ογδόντα 
τρεις υγιείς μάρτυρες, ισοδύναμοι ως προς την ηλικία, το φύλο, την επιφάνεια 
σώματος (BSA) και τη συστηματική αρτηριακή πίεση χρησίμευσαν ως ομάδα 
ελέγχου. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη 
και φωσφοροδεσμευτικές ουσίες, ενώ 35% ελάμβαναν στατίνες. Εβδομήντα (30 



διαβητικό και 40 μη διαβητικοί) ασθενείς ελάμβαναν αντιυπερτασική θεραπεία (65% 
αναστολέα ΜΕΑ, 25% αποκλειστή διαύλων ασβεστίου, 10% β-αποκλειστή), η οποία 
διεκόπη 4 εβδομάδες πριν τις καρδιαγγειακές μετρήσεις προς αποφυγή της οξείας 
δράσης της. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, όλοι οι ασθενείς ήταν “νορμοτασικοί” 
[αρτηριακή πίεση πριν τη συνεδρία αιμοκάθαρσης <140/90] και είχαν επιτύχει το 
"ξηρό βάρος" τους (οριζόμενο ως το σωματικό βάρος κάτω από το οποίο ένας 
ασθενής με φυσιολογικά επίπεδα αλβουμίνης εμφανίζει υπόταση ή μυϊκές κράμπες ή 
έκδηλη ορθοστατική υπόταση) (13). Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση 
μέσω αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης, χρησιμοποιώντας περιγραφείσες τεχνικές (14). 
Όλες οι βιοχημικές και καρδιαγγειακές μετρήσεις έγιναν κατά τις 2 πρώτες 
εβδομάδες, το πρωί πριν τη συνεδρία HD του μέσου της εβδομάδος. Η μελέτη ήταν 
σύμφωνη με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (14) και εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν έγγραφη πληροφορημένη 
συναίνεση πριν από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 
Μετρήσεις καρδιακών παραμέτρων και της αρτηριακής πίεσης  
Έγιναν οι τυπικές μετρήσεις της αριστερής κοιλίας (LV) με το M-mode, τη 
δισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία και το Doppler με μηχάνημα υπερήχων Hewlett-
Packard Sonos 2500 εξοπλισμένο με ηχοβολέα 2.5 ή 2.0 MHz, ευρείας γωνίας, 
φασικής διάταξης (Andover, Mass., U.S.A), σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Αμερικανικής Εταιρίας Ηχοκαρδιογραφίας (16). Από την κορυφαία προβολή 
τεσσάρων κοιλοτήτων ελήφθη η διαμιτροειδική ροή με τον όγκο δειγματοληψίας του 
παλμικού (PW)-Doppler (5 mm) τοποθετημένο στα άκρα των μιτροειδικών γλωχίνων. 
Η μάζα της LV υπολογίστηκε σύμφωνα με τη σύνοδο Penn και εκφράστηκε ως 
δείκτης μάζας της LV (LVMI). (16) Η LVH ορίστηκε ως >110 g/m2 για τις γυναίκες 
και >134 g/m2 για τους άνδρες. 
Η αρτηριακή πίεση (BP) μετρήθηκε στον αντίπλευρο βραχίονα από την 
αρτηριοφλεβική αναστόμωση μετά από 15 λεπτά κατάκλισης. Υπολογίστηκαν η μέση 
BP (MABP= DBP+ [(SBP-DBP)/3]) και η πίεση παλμού (PP=SBP-DBP). 
Ελήφθησαν πέντε μετρήσεις σε διαστήματα 2 λεπτών και η μέση τιμή των 
τελευταίων 3 θεωρήθηκε ως αντιπροσωπευτική. Η καρδιακή συχνότητα 
προσδιορίστηκε από το ΗΚΓ 3 διαύλων.             
.                            
Διάμετρος της καρωτίδας αρτηρίας και πάχος του έσω χιτώνα 
Η διαστολική διάμετρος της CCA (CCAD) μετρήθηκε με υψηλής ανάλυσης 
υπερηχογραφικό σύστημα  B-mode (ηχοβολέας 7.5 MHz) (Wall-Track system: W-T, 
Maastricht, The Netherlands). Πλήρης λεπτομερής περιγραφή του συστήματος αυτού 
και η επαναληψιμότητα των μετρήσεων έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν  (17). 
Στην παρούσα μελέτη, έγιναν μετρήσεις και στις δύο CCA, 2 cm κάτω από το 
διχασμό. Το CCA-IMT μετρήθηκε στο άπω τοίχωμα στο ίδιο επίπεδο με 
υποβοηθούμενη από υπολογιστή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των εικόνων. 
Εν συντομία, ελήφθησαν τυπικές προβολές 2Χ2 cm. Η εικόνες αποθηκεύτηκαν ως 
συμπιεσμένα 4:1 αρχεία JPEG. Για τις off-line αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε 
πιστοποιημένο υλικό και λογισμικό. Οι εικόνες αναλύθηκαν από ειδικούς οι οποίοι 
δεν γνώριζαν τα κλινικά δεδομένα. Ως μέσο IMT της κοινής καρωτίδας ορίστηκε η 
μέση τιμή του IMT του εγγύς και του άπω τοιχώματος τόσο της δεξιάς όσο και της 
αριστερής καρωτίδας προς διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης (18). Κάθε 
εντοπισμένη ηχογενής εξεργασία, προβάλλουσα στον αγγειακό αυλό θεωρήθηκε ως 
πλάκα αν η CCA-IMT ήταν >50% παχύτερη από τις γειτονικές περιοχές. Για την 
παρουσία πλακών χρησιμοποιήθηκε μια ημιποσοτική κλίμακα: βαθμός 1= απουσία 



πλάκας και βαθμός 2= παρουσία πλάκας. Οι μετρήσεις των CCAD και CCA-IMT 
γίνονταν πάντα σε αρτηριακά τμήματα ελεύθερα πλακών.  
Μετρήσεις της σκλήρυνσης της εγγύς μοίρας της αορτής 
Η τοπική PWV στην εγγύς αορτική μοίρα (PWVr) εκτιμήθηκε, όπως έχει περιγραφεί. 
(14) Εν συντομία, από την υπερστερνική προβολή καταγράφηκε με το PW-Doppler η 
ροή στην ανιούσα και στην κατιούσα αορτή, εντός 10 sec με ταχύτητα σάρωσης 100 
mm/s. Ο όγκος δειγματοληψίας τοποθετήθηκε στο κέντρο της ανιούσας αορτής και ο 
χρόνος 1 (T1) μετρήθηκε από το κύμα R του συμπλέγματος QRS ως την έναρξη της 
αορτικής ροής. Ο δειγματοληπτικός όγκος τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο απώτερο 
δυνατό σημείο στο μέσον της κατιούσας αορτής. Καταγράφηκε και πάλι το σήμα 
Doppler και μετρήθηκε ο χρόνος 2 (T2)από το κύμα R του συμπλέγματος QRS μέχρι 
την αρχή της ροής στο παλμικό Doppler της κατιούσας αορτής. Το αορτικό μήκος 
(AOL) μετρήθηκε στο ηχοκαρδιογράφημα 2 διαστάσεων. Ορίστηκε ως η απόσταση 
από το δειγματοληπτικό όγκο του παλμικού Doppler στην κατιούσα αορτή ως το 
ανατομικό οδηγό σημείο της ανιούσας αορτής. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι 
υπολογισμοί: χρόνος μετάβασης (TT) = T2-T1, PWVr = AOL/TT (m/s). 
Χρησιμοποιήσαμε τα ανεπεξέργαστα PWVr δεδομένα, αφού έχουμε δείξει ότι η 
PWVr είναι ανεξάρτητη από την BP στους ασθενείς με ESRD (14). Στη μελέτη 
βασικής κατάστασης στην κοόρτη αυτή, τα ανεπεξέργαστα και τα διορθωμένα για 
την BP δεδομένα PWVr παρουσίαζαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους (r = 0.963; P < 
0.0001). Η γραμμή προσέγγισης είχε κλίση 0.952 [95% διαστήματα εμπιστοσύνης 
(CI): 0.921-0.973] και σημείο τομής του άξονα των Υ στο 0.038 (95% CI: 0.022-
0.051). Η μέση± SD επαναληψιμότητα των μετρήσεων της PWVr στον ίδιο 
παρατηρητή στην παρούσα μελέτη ήταν 6.3 ± 2 %. 
Εργαστηριακές μέθοδοι 
Ελήφθησαν δείγματα αίματος από την αρτηριοφλεβική αναστόμωση στους ασθενείς 
με ESRD και από φλέβα του αντιβραχίου στους μάρτυρες, αμέσως πριν τις 
υπερηχογραφικές μετρήσεις, μετά από νηστεία από το προηγούμενο βράδυ. Εν 
συντομία, διαχωρίστηκε το πλάσμα ή ο ορός χωρίς καθυστέρηση στους 4oC σε 
ψυχόμενη φυγόκεντρο και αποθηκεύτηκε στους -80oC για τον προσδιορισμό των 
επιπέδων ADP και hs-CRP στο πλάσμα. Οι συνήθεις βιοχημικές αναλύσεις έγιναν με 
τις τυπικές μεθόδους. mined by standard methods. Η ανίχνευση της hs-CRP έγινε με 
ανοσονεφελομετρία με το σύστημα ardiophase hs-CRP (BN systems, Dade Behring, 
Marburg). Οι εντός σειράς ανάλυσης και μεταξύ σειρών ανάλυσης συντελεστές 
διακύμανσης ήταν <6% στην παρούσα μελέτη. Η αντιπονεκτίνη ορού 
προσδιορίστηκε με ανοσοφθορομετρική μέθοδο βασισμένη σε δύο μονοκλωνικά 
αντισώματα και ανασυνδυασμένη ανθρώπειο αντιπονεκτίνη (R&D Systems, 
Abingdon, U.K) όπως έχει περιγραφεί πρόσφατα (19). Οι εντός σειράς ανάλυσης και 
μεταξύ σειρών ανάλυσης συντελεστές διακύμανσης ήταν <6% και 9%, αντίστοιχα. 
Στατιστική ανάλυση 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Οι συγκρίσεις 
ομάδων έγιναν με ανάλυση της μεταβλητότητας (ANOVA) ή τη δοκιμασία Mann-
Whitney U-test. Το προηγούμενο ιστορικό διαβήτη, υπέρτασης και καπνίσματος 
εισήχθη επίσης ως διχοτομική μεταβλητή (0=όχι, 1=ναι). Οι συσχετίσεις μεταξύ των 
εξαρτημένων μεταβλητών εκτιμήθηκαν με το συντελεστή συσχέτισης Pearson ή τη 
δοκιμασία Spearman.   Χρησιμοποιήθηκε γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης για την 
εκτίμηση συσχετίσεων μεταξύ των επιπέδων ADP και hs-CRP και των μεταβλητών 
που επιδρούν στις καρδιακές και αρτηριακές παραμέτρους. Η επαναληψιμότητα των 
μεθόδων εκτιμήθηκε με τα πρότυπα του British Standards Institution (20).  Τιμή P 



(αμφίπλευρη σε όλες τις δοκιμασίες) <0.05 θεωρήθηκε σημαντική. Χρησιμοποιήθηκε 
το λογισμικό SPSS, έκδοση 11.0 (SPSS Inc.) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πληθυσμός της μελέτης  
Τα δημογραφικά δεδομένα και οι καρδιαγγειακές μετρήσεις του πληθυσμού 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ενώ τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Οι διαβητικοί ασθενείς ήταν νεότεροι (P<0.05) και 
υποβάλλονταν σε HD για βραχύτερο χρονικό διάστημα (P<0.05) σε σύγκριση με τους 
μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD. Οι δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς το 
φύλο, τη BSA και τη συστηματική αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, η συχνότητα του 
καπνίσματος ήταν συγκρίσιμη στους διαβητικούς (32/55; 58.1%) και στους μη 
διαβητικούς (38/65; 58.4%) ασθενείς με ESRD (Table 1). 
Καρδιαγγειακές παράμετροι: 
Οι τιμές των LVMI, PWVr, CCA-IMT, CCAD και του ποσοστού παρουσίας 
αθηροσκλήρυνσης στην CCA ήταν σημαντικά μεγαλύτερες, ενώ ο λόγος E/A της 
διαμιτροειδικής ροής ήταν σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς με ESRD σε 
σύγκριση με τους μάρτυρες (P<0.001) (Πίνακας 1). Επιπλέον, ο LVMI (P<0.05), η 
PWVr (P<0.001), το CCA-IMT (P<0.001), η CCAD (P<0.05) και το ποσοστό 
παρουσίας αθηροσκλήρυνσης στην CCA (P<0.001) ήταν σημαντικά αυξημένοι,  ενώ 
ο λόγος E/A της διαμιτροειδικής ροής ήταν σημαντικά μικρότερος (P<0.05) στους 
ασθενείς με ESRD και DM σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς. LVH 
υπήρχε στο 68% των γυναικών και στο 75% των ανδρών μη διαβητικών ασθενών με 
ESRD, καθώς και στο 100% των γυναικών και στο 90% των ανδρών διαβητικών 
ασθενών (P<0.05). Η PWVr παρουσίαζε σημαντική συσχέτιση με τον LVMI στους 
ασθενείς με ESRD (r=0.41, P<0.001). 
Βιοχημικές παράμετροι 
Οι ασθενείς με ESRD είχαν χαμηλότερη ολική χοληστερόλη (P<0.05) και 
χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) (P<0.001) και αυξημένα 
τριγλυκερίδια (P<0.001) (Πίνακας 2). Η αλβουμίνη ορού ήταν χαμηλότερη (P<0.001) 
στους ασθενείς με ESRD και συσχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (r=-0.50; 
P<0.001) και τα επίπεδα ινωδογόνου (r=-0.49, P<0.001). Το ινωδογόνο πλάσματος 
αυξήθηκε (p<0.001) στους ασθενείς με ESRD και συσχετιζόταν θετικά με την ηλικία 
(r=0.48; P<0.001).  
Οι διαβητικοί ασθενείς είχαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα hs-CRP (P<0.001) και 
μειωμένα επίπεδα αντιπονεκτίνης (P<0.001) σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς 
ασθενείς με ESRD (Εικόνα 1) (Πίνακας 2). Τα επίπεδα αντιπονεκτίνης συσχετίζονταν 
αρνητικά με τη CRP (r=-0.473, P<0.001) στους ασθενείς με ESRD. 
Η πίεση παλμού συσχετιζόταν θετικά με τα επίπεδα hs-CRP (r=0.45, P<0.001) και 
αρνητικά με τα επίπεδα ADP (r=-0.255, P<0.004) στους ασθενείς με ESRD. Η PWVr 
συσχετιζόταν θετικά με τα επίπεδα hs-CRP (r=0.42, P<0.001) και αρνητικά με τα 
επίπεδα ADP (r=-0.26, P=0.003) στους ασθενείς με ESRD (Εικόνα 2). Ομοίως, το 
CCA-IMT συσχετιζόταν θετικά με την hs-CRP (r=0.20, P=0.045) και αρνητικά με τα 
επίπεδα ADP (r=0.227, P=0.022). Επίσης, το ποσοστό αθηροσκληρυντικής νόσου της 
CCA συσχετιζόταν θετικά με την hs-CRP (r=0.22, P=0.02) αρνητικά με τα επίπεδα 
ADP (r=-0.281, P<0.01). Τέλος, ο LVMI συσχετιζόταν θετικά με την hs-CRP 
(r=0.365, P<0.001) (Εικόνα 3). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην παρούσα μελέτη δείξαμε αυξημένα επίπεδα hs-CRP και μειωμένα επίπεδα ADP 
σε ασθενείς με ESRD και DM σε σύγκριση με μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD. 



Επίσης, οι μεταβολές των επιπέδων hs-CRP και ADP στους ασθενείς με ESRD 
συσχετίζονταν σημαντικά με (i) αιμοδυναμικές μεταβολές, όπως αυξημένη πίεση 
παλμού και (ii) καρδιαγγειακές μεταβολές, όπως αύξηση της μάζας της LV και της 
PWVr, καθώς και αυξημένο CCA-IMT και υψηλότερο επιπολασμό 
αθηροσκληρυντικής νόσου.  
Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν προηγούμενα ευρήματα αυξημένων 
επιπέδων hs-CRP στο πλάσμα και μειωμένης ADP στους ασθενείς με ESRD και 
διαβήτη σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD (2, 10).  Έχουν 
ανακοινωθεί μελέτες οι οποίες αναφέρουν τα επίπεδα hs-CRP ως προγνωστικά 
καρδιαγγειακής θνησιμότητας στην ESRD και ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 
για καρδιαγγειακά συμβάματα σε χρονίως νεφροπαθείς (4,5,21-23). Επιπλέον, η hs-
CRP έχει αναφερθεί ότι είναι προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακής βλάβης και 
νόσου, αγγειακής φλεγμονής και αθηροσκλήρυνσης και ότι συσχετίζεται με τη μάζα 
της LV στην ESRD (2, 5). Τα αποτελέσματά μας, που δείχνουν αυξημένα επίπεδα hs-
CRP στους ασθενείς με ESRD και DM τύπου 2 σε σύγκριση με μη διαβητικούς 
ασθενείς με ESRD, καθώς και θετική συσχέτιση της hs-CRP με τον LVMI, την 
PWVr και το CCA-IMT σε όλους τους ασθενείς με ESRD, βρίσκονται σε συμφωνία 
με τα παραπάνω ευρήματα.  
Παρατηρήσαμε επίσης ότι τα επίπεδα αντιπονεκτίνης συσχετίζονταν αρνητικά με το 
CCA-IMT, το ποσοστό αθηρωμάτωσης στης CCA και την PWVr στους ασθενείς με 
ERSD. Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η αντιπονεκτίνη σχετίζεται με την 
εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή (24). Τα αποτελέσματά μας έδειξαν 
ότι τα αποτελέσματα αντιπονεκτίνης ήταν μειωμένα στους ασθενείς με ESRD και 
DM τύπου 2 σε σύγκριση με μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD, όπως έχουν 
αναφέρει και προηγούμενες μελέτες (10, 12). Ωστόσο, σε μια πρόσφατη μελέτη, η 
αντιπονεκτίνη διαπιστώθηκε αυξημένη στους ασθενείς με DM τύπου 1 και 
νεφροπάθεια (25). Από την άλλη πλευρά, ένα τυπικό χαρακτηριστικό της 
νεφροπάθειας είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία στους ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 2 έχει συσχετιστεί με χαμηλές συγκεντρώσεις αντιπονεκτίνης στον ορό (3). Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές ενδέχεται, τουλάχιστον εν μέρει, να εξηγούνται από το 
γεγονός ότι μελετήθηκαν διαφορετικοί πληθυσμοί διαβητικών.  
Τα μειωμένα επίπεδα ADP στο διαβήτη μπορεί να είναι ενδεικτικά 
μακροαγγειοπάθειας. Έχει προταθεί ότι η ADP μπορεί να μειώνει τα μόρια 
προσκόλλησης, αλλά ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί (10,12). 
Οι γενετικοί πολυμορφισμοί του γονιδίου της ADP, που μπορούν να οδηγήσουν σε 
χαμηλότερη παραγωγή και/ή απελευθέρωση της ADP, ενδέχεται να αποτελούν, εν 
μέρει τουλάχιστον, το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο του συνδρόμου αντίστασης στην 
ινσουλίνη. Άλλοι υποστηρίζουν ότι μια μετάλλαξη της περιοχής κωδικοποίησης του 
γονιδίου της ADP συνοδεύεται από υποαντιπονεκτιναιμία και, επομένως, θα 
μπορούσε να σχετίζεται αιτιολογικά με την ανάπτυξη DM, υποστηρίζοντας την 
άποψη ότι η διαταραγμένη ρύθμιση της ADP μπορεί να σχετίζεται με την 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και τις καρδιαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς με διαβήτη 
και/ή νεφρική νόσο (26,27). Παρατηρήσαμε ότι τα επίπεδα ADP συσχετίζονταν 
αρνητικά με τα επίπεδα της hs-CRP, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι οι φλεγμονώδεις 
διεργασίες ενδέχεται να παίζουν κύριο ρόλο στις μεταβολές της στους διαβητικούς. 
Τα ευρήματά μας βρίσκονται σε συμφωνία με μια πρόσφατη μελέτη, η οποία έδειξε 
ότι τα επίπεδα της hs-CRP συσχετίζονταν αρνητικά με τα επίπεδα της ADP στο 
πλάσμα (28). Επίσης, έχει παρατηρηθεί σημαντική αρνητική συσχέτιση της hs-CRP 
με τα επίπεδα του mRNA της ADP στον ανθρώπινο λιπώδη ιστό (28). Αυτή η 
αμοιβαία συσχέτιση ων επιπέδων ADP και hs-CRP τόσο στο ανθρώπινο πλάσμα όσο 



και στο λιπώδη ιστό συμμετέχει ενδεχομένως στην ανάπτυξη αθηροσκλήρυνσης, 
όπως έχει παρατηρηθεί σε ποντίκια με έλλειψη ADP (29, 30). Η Hs-CRP και η ADP 
έχουν παράδοξες ιδιότητες έναντι της αντίστασης στην ινσουλίνη και της 
αθηροσκλήρυνσης, υποδηλώνοντας ότι η κακώς ρυθμιζόμενη αύξηση της hs-CRP και 
η μείωση της ADP στο λιπώδη ιστό και στο πλάσμα πιθανώς συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη καρδιαγγειακής βλάβης στους διαβητικούς με ESRD (28).  
Σε ασθενείς με ESRD, το καρδιαγγειακό σύστημα υφίσταται σημαντική 
αναδιαμόρφωση χαρακτηριζόμενη από αριστερή κοιλιακή υπερτροφία, 
αθηρωμάτωση και αρτηριοσκλήρυνση των μεγάλου και μέσου μεγέθους αρτηριών 
(31,32,33). Οι καρδιαγγειακές μεταβολές συντελούνται κυρίως λόγω του συνδυασμού 
χρόνιας υπερφόρτισης σε όγκο και πίεση (34). Η υπερφόρτιση σε όγκο οφείλεται 
πρωτευόντως σε αναιμία, αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις και υπερυδάτωση, ενώ η 
υπερφόρτιση σε πίεση οφείλεται κυρίως σε αυξημένη αρτηριακή σκλήρυνση και την 
πρώιμη ανάκλαση των αρτηριακών κυμάτων (33, 34). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν 
ότι οι μεγάλες αρτηρίες, η κύρια εντόπιση καρδιαγγειακών επιπλοκών, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των καρδιαγγειακών αλλοιώσεων στην 
ESRD. Στην παρούσα μελέτη, η αορτική σκλήρυνση εκτιμήθηκε μέσω της PWVr, η 
οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές και βιοφυσικές μεταβολές της 
εγγύς μοίρας της αορτής (14). Πρέπει να σημειωθεί ότι η PWVr συσχετιζόταν 
σημαντικά με τον LVMI στους ασθενείς με ESRD.  Καθώς η PWVr αυξάνεται, τα 
σημεία ανάκλασης από τις περιφερικές αρτηρίες φαίνονται ‘πλησιέστερα’ στην 
ανιούσα αορτή και τα ανακλώμενα κύματα φτάνουν νωρίτερα, επιδρώντας στην 
εγγύς αορτή κατά τη συστολή και όχι κατά τη διαστολή, αυξάνοντας έτσι το 
μεταφορτίο της LV. (22) Η αύξηση του μεταφορτίου στην τελοσυστολή οδηγεί σε 
περαιτέρω αύξηση του LVMI, που αυξάνει τη σκληρότητα της κοιλίας (34).  
Παρατηρήσαμε επίσης ότι οι διαβητικοί ασθενείς είχαν αυξημένες τιμές LVMI, 
PWVr, CCA-IMT και ποσοστό σημαντικής αθηρωμάτωσης της CCA σε σύγκριση με 
τους μη διαβητικούς ασθενείς με ESRD. Είναι γνωστό ότι οι διαβητικοί ασθενείς με 
προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια έχουν μέτρια αγγειακή πρόγνωση. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε πολυάριθμες μεταβολικές διαταραχές που σχετίζονται με το διαβήτη, 
αλλά μπορεί να σχετίζεται και με την πρόκληση ιστικής βλάβης μέσω μη 
αναστρέψιμων επιδράσεων της υπεργλυκαιμίας στα εξωκυττάρια μόρια (35). 
Επομένως, οι καρδιαγγειακές μεταβολές που παρατηρούνται στην ESRD και/ή στο 
διαβήτη δεν μπορούν να εξηγηθούν απλώς από τη χρόνια υπερφόρτιση σε όγκο και 
πίεση και/ή τις φλεγμονώδεις διαδικασίες. Με αυτήν έννοια, οι συσχετίσεις που 
παρατηρούνται ανάμεσα στις hs-CRP και ADP και στις προαναφερθείσες 
καρδιαγγειακές μετρήσεις των LVMI, PWVr και CCA-IMT δεν υποδεικνύουν 
απαραίτητα αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ τους.  
Συμπέρασμα: Τα παρόντα αποτελέσματα δείχνουν ότι ειδικές για το διαβήτη 
μεταβολές των βιοχημικών παραμέτρων της hs-CRP και της ADP στους ασθενείς με 
ESRD. Επιπλέον, οι ανωτέρω βιοχημικές παράμετροι συνδέονται συχνά με τις τιμές 
των LVMI, PWVr και CCA-IMT σε ασθενείς με ESRD και συνυπάρχοντα 
σακχαρώδη διαβήτη. 
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compared to nondiabetic ESRD patients. Hs-CRP levels were 
increased and ADP levels were decreased in diabetic com-
pared to nondiabetic ESRD patients (both p  !  0.001). ADP 
levels correlated inversely with hs-CRP (r = –0.473, p  !  0.0001) 
in ESRD patients. Hs-CRP was positively correlated with LVMI 
(r = 0.365, p  !  0.0001), PWVr (r = 0.42, p  !  0.0001) and CCA-
IMT (r = 0.18, p = 0.047) while ADP inversely correlated with 
PWVr (r = –0.263, p = 0.0035) and CCA-IMT (r = –0.207, p = 
0.022) in ESRD patients.  Conclusion:  The present results in-
dicate diabetic disease-specific alterations in the biochemi-
cal parameters of hs-CRP and ADP in ESRD patients. The 
above biochemical parameters were intimately linked to the 
cardiovascular measurements of LVMI, PWVr and CCA-IMT in 
patients with ESRD and co-morbid diabetes mellitus. 

 Copyright © 2006 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 Vascular inflammation, left-ventricular hypertrophy 
(LVH) and accelerated atherosclerosis are major cardio-
vascular alterations in end-stage renal disease (ESRD) 
 [1] . These cardiovascular alterations are the major cause 
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 Abstract 
  Objectives and Methods:  Altered plasma high-sensitivity C-
reactive protein (hs-CRP) and adiponectin (ADP) may con-
tribute to increased vascular inflammation and accelerated 
atherosclerosis in patients with end-stage renal disease 
(ESRD) and co-morbid diabetes. Common carotid artery in-
tima-media thickness (CCA-IMT) and atherosclerotic plaque 
occurrence, left-ventricular mass index (LVMI), and pulse 
wave velocity of the proximal aorta (PWVr) were determined 
by ultrasound imaging in 120 ESRD (55 diabetic) patients, 
and 83 age-, sex-, and blood pressure-matched controls. 
Also, plasma levels of ADP and hs-CRP were determined and 
their relationships with the above cardiovascular alterations 
were analyzed.  Results:  LVMI, PWVr, CCA-IMT and athero-
sclerotic plaque occurrence were all increased in ESRD pa-
tients compared to controls (all p  !  0.001). LVMI (p  !  0.05), 
PWVr (p  !  0.001), CCA-IMT (p  !  0.001) and atherosclerotic 
plaque occurrence (p  !  0.001) were increased in diabetic 
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of mortality and morbidity in ESRD, and may be associ-
ated with elevated levels of high-sensitivity C-reactive 
protein (hs-CRP) and decreased adiponectin (ADP) in 
ESRD and diabetic patients  [2, 3] . This suggests that the 
latter endogenous compounds are ‘emerging’ risk factors 
that potentially confer damage associated with the above-
noted cardiovascular changes  [4] .

  Elevated hs-CRP levels have been reported as being a 
strong predictor of cardiovascular mortality and athero-
sclerosis in ESRD patients  [5, 6] . Also, hs-CRP levels cor-
relate with the length of dialysis in ESRD patients allud-
ing to a strong involvement of the protein in the inflam-
matory process  [7] . This is important given recent reports 
linking altered hs-CRP levels with cardiac hypertrophy 
and increased arterial stiffness  [5, 6, 8] . Ample evidence 
also exists to support a direct role of hs-CRP in inflam-
matory cell recruitment and endothelial dysfunction by 
upregulating endothelial cell adhesion molecules  [9] .

  ADP, an adipocytokine released from fat cells/tissues, 
appears to play a ‘protective’ role in experimental models 
of vascular injury minimizing early events in the athero-
sclerotic process  [10, 11] . Interestingly, it has now been 
shown to inversely predict cardiovascular outcome in di-
abetic patients  [10] . Patients with type 2 diabetes mellitus 
(DM) have significantly lower values of plasma ADP 
compared with nondiabetic controls, suggesting that the 
regulation of ADP may be disturbed in the diabetic state 
 [10, 12] . Altered plasma hs-CRP along with ADP may 
contribute to increased vascular inflammation and ac-
celerated atherosclerosis which are observed in patients 
with ESRD and comorbid DM.

  This study investigated the expression of plasma hs-
CRP and ADP in diabetic and nondiabetic ESRD patients 
and unaffected controls. We also analyzed in patients 
with ESRD the relationships between plasma hs-CRP as 
well as ADP levels and cardiovascular remodeling and 
functional alterations.

  Subjects and Methods 

 Subjects 
 Patients with ESRD and healthy controls were investigated. 

Inclusion criteria were: hemodialysis (HD) treatment  1 9 months, 
no evidence of clinical cardiovascular disease; left ventricular 
ejection fraction (LVEF)  1 50%, and lack of symptoms indicating 
acute inflammatory disease during the study period.

  One hundred and twenty, stable HD patients of whom 55 
(34.4%) had type 2 DM (duration of diabetes 19  8  3.1 years at 
inclusion) were included. Eighty three healthy control subjects, 
matched for age, sex, body surface area (BSA) and systemic blood 
pressure served as the control group. All patients received recom-

binant human erythropoietin and phosphate binders; 35% were 
on statin therapy. Seventy (30 diabetic and 40 nondiabetic) pa-
tients were receiving antihypertensive medication (65% ACE in-
hibitor, 25% calcium antagonist, 10% beta-blocker), which was 
stopped 4 weeks prior to cardiovascular measurements to avoid 
its acute effect. During the study period, all patients were ‘normo-
tensive’ [predialysis blood pressure (BP)  ! 140/90] and had 
achieved their ‘dry weight’ (defined as   the body weight below 
which a normal albuminemic patient experiences   hypotension or 
muscle cramps and postural hypotension is clinically   manifest) 
 [13] . All patients were dialyzed via a fistula using techniques pre-
viously described  [14] . All biochemical and cardiovascular mea-
surements   were performed during the first 2 weeks on the morn-
ing   before the midweek HD session. The study was in conforma-
tion with the principles outlined in the Declaration of Helsinki 
and was approved by the Institutional Ethics Committee. All sub-
jects provided their written informed consent before participa-
tion in the study.

  Cardiac and Blood Pressure Measurements 
 M-mode, 2-dimensional echocardiography and Doppler mea-

surements of left ventricular (LV) function were performed using 
a Hewlett-Packard Sonos 2500 ultrasound instrument equipped 
with a 2.5- or 2.0-MHz wide-angle phased-array transducer (An-
dover, Mass., USA) according to the recommendations of the 
American Society of Echocardiography  [15] . Left-ventricular 
(LV) mass was calculated according to the   Penn convention and 
expressed as LV mass index (LVMI)  [16] . Mitral inflow velocities 
were taken from the apical position with Doppler signal posi-
tioned at the tip of the mitral leaflets. LVH was defined as
 1 110 g/m 2  for female and  1 134 g/m 2  for male subjects.

  Systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressures were mea-
sured in the arm contralateral to the arteriovenous shunt after
15 min rest. Mean BP (defined as MABP = DBP + [(SBP – DBP)/3]) 
and pulse pressure (defined as PP = SBP – DBP) were calculated. 
Five measurements were obtained at 2-min intervals with the last 
3 measurements averaged and taken to be representative readings. 
Heart rate was determined from the 3-lead orthogonal ECG.

  Common Carotid Artery Diameter and Intima-Media 
Thickness 
 CCA diastolic diameter (CCAD) was measured by a high-res-

olution B-mode (7.5-MHz transducer) echo-tracking system 
(Wall-Track system: W-T, Maastricht, The Netherlands). A com-
plete detailed description of this system and the reproducibility 
of the measurements have been previously reported  [17] .

  In this study, measurements were performed on both CCAs,
2 cm beneath the bifurcation. CCA-IMT was measured on the far 
wall at the same level as the diameter measurements with com-
puter-assisted acquisition, processing and storage. In brief, stan-
dard views of 2  !  2 cm were imaged. The views were saved as 
4:   1 compressed JPEG files. For off-line image analyses, validated 
hardware and software was used. Readers blinded to all clinical 
information analyzed the images. The mean IMTs of the common 
carotid artery were defined as the mean IMT of the near and far 
walls of both the left and right sides to facilitate statistical analy-
sis  [18] . A localized echo structure encroaching into the vessel 
lumen was considered to be a plaque if the CCA-IMT was  1 50% 
thicker than neighboring sites. A semiquantitative scale was used 
to assess plaque occurrence: grade 1 = no plaque and grade 2 = 
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plaque present. CCAD and CCA-IMT measurements were always 
performed in plaque-free arterial segments.

  Proximal Aortic Stiffness Measurements 
 Regional PWV of the proximal aorta (PWVr) was estimated 

as previously described  [14] . Briefly, from the suprasternal view 
pulsed waves (PW)-Doppler tracings of the ascending and de-
scending aorta were recorded within 10 s of each other at a sweep 
speed of 100 mm/s. From the R wave of the QRS complex to the 
onset of the PW-Doppler aortic flow, time 1 (T1) in the ascending 
and time 2 (T2) in the descending aorta were then measured ac-
cordingly. The distance from the PW-Doppler sample volume in 
the descending to the ascending aorta was measured on 2D echo 
as aortic length (AOL). The following calculations were used: 
transit time (TT) = T2 – T1 and PWVr = AOL/TT (m/s). We used 
raw PWVr data, as we have demonstrated that PWVr is   BP-inde-
pendent in ESRD patients  [14] . In the   baseline study of our cohort, 
the raw and BP-corrected PWVr   values showed a tight correlation 
( r  = 0.963; p  !  0.0001);   the fitting line had a slope of 0.952 (95% 
CI: 0.921–0.973) and an   intercept of 0.038 (95% CI: 0.022–0.051). 
The mean  8  SD intra-observer reproducibility of PWVr mea-
surements in this study was 6.3  8  2%.

  Laboratory Methods 
 Arteriovenous fistula blood from ESRD patients and blood 

from an antecubital vein in controls were obtained immediately 
before ultrasound measurements after an overnight fast. Briefly, 
the plasma or serum was separated without delay at 4   °   C in a re-
frigerated centrifuge and stored at –80   °   C for the determination 
of plasma ADP and hs-CRP levels. Routine chemistry profiles 
were determined by standard methods. Detection of hs-CRP was 
performed by means of particle enhanced immunonephelometry 
using the cardio-phase hs-CRP assay (BN systems, Dade Behring, 
Marburg). Intra- and inter-assay coefficients of variation were 
 ! 6% in this study. Serum adiponectin was determined by a time-
resolved immunofluorometric assay based on two monoclonal 
antibodies and recombinant human adiponectin (R&D Systems, 
Abingdon, UK) as recently described  [19] . Intra- and inter-assay 
coefficients of variation were  ! 6 and 9%, respectively.

  Statistical Analysis 
 Data were expressed as means  8  SD. Group comparisons were 

analyzed by repeated measures ANOVA or the Mann-Whitney U 
test, as appropriate. Previous history of hypertension, gender and 
smoking were entered as dummy variables (0 = no, 1 = yes). Cor-
relations between dependent variables were evaluated using the 
Pearson correlation test or the Spearman rank correlation test, as 
appropriate. Stepwise linear regression analysis was used to assess 
correlations between serum ADP and hs-CRP and determinants 
of cardiac and arterial parameters. Reproducibility of the meth-
ods was defined by the British Standards Institution  [20] . Statis-
tics with p  !  0.05 were taken as significant. All tests   were 2-sided 
and analyses were performed using the SPSS software, version 11 
(SPSS Inc.).

  Results 

 Study Population 
 Subject demographics and cardiovascular measure-

ments are presented in  table 1 , while blood chemistry re-
sults are presented in  table 2 . Diabetic patients were 
younger (p  !  0.05) and were receiving hemodialysis ther-
apy for a shorter period of time (p  !  0.05) compared to 
nondiabetic patients with ESRD. The two groups were 
comparable with regards to gender ratio, BSA and sys-
temic blood pressure. Furthermore, the incidence of 
smoking was comparable in diabetic (32/55; 58.1%) and 
in nondiabetic (38/65; 58.4%) patients with ESRD ( ta-
ble 1 ).

  Cardiovascular Parameters 
 LVMI, PWVr, CCA-IMT, CCAD and CCA atheroscle-

rosis ratio were significantly increased while the E/A 
transmitral early-to-late peak velocity was significantly 
decreased in ESRD patients compared to controls (all p  !  
0.001) ( table 1 ). Moreover, LVMI (p  !  0.05), PWVr (p  !  
0.001), CCA-IMT (p  !  0.001), CCAD (p  !  0.05) and CCA 
atherosclerosis ratio (p  !  0.001) were significantly in-
creased, while the E/A transmitral early-to-late peak ve-
locity was significantly decreased (p  !  0.05) in ESRD pa-
tients with DM compared with nondiabetic patients. 
LVH was present in 68% of the female and in 75% of the 
male non-diabetic ESRD patients, as well as in 100% of 
the female and in 90% of the male diabetic patients (p  !  
0.05). Interestingly, PWVr correlated significantly to 
LVMI in ESRD patients (r = 0.41; p  !  0.001).

  Biochemical Parameters 
 ESRD patients had lower total (p  !  0.05) and high-

density lipoprotein (HDL) cholesterol (p  !  0.001) and in-
creased triglycerides (p  !  0.001) ( table 2 ). Serum albumin 
was lower (p  !  0.001) in ESRD patients and was nega-
tively correlated with age (r = –0.50; p  !  0.001) and fi-
brinogen levels (r = –0.49, p  !  0.001). Plasma fibrinogen 
was increased (p  !  0.001) in ESRD patients and was pos-
itively correlated with age (r = 0.48; p  !  0.001).

  Diabetic patients had significantly elevated hs-CRP 
levels (p  !  0.001) and decreased adiponectin levels
(p  !  0.001) compared to nondiabetic patients with
ESRD ( fig. 1 ) ( table 2 ). Adiponectin levels correlated in-
versely with CRP (r = –0.473, p  !  0.001) in ESRD pa-
tients.

  Pulse pressure correlated positively with hs-CRP lev-
els (r = 0.45, p  !  0.001) and inversely with ADP levels
(r = –0.255, p  !  0.004) in ESRD patients. PWVr corre-
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lated positively with hs-CRP levels (r = 0.42, p  !  0.001) 
and inversely with ADP levels (r = –0.26, p = 0.003) in 
ESRD patients ( fig. 2 ). Similarly, CCA-IMT correlated 
positively with hs-CRP (r = 0.20, p = 0.045) and inverse-
ly with ADP levels (r = 0.227, p = 0.022). Also, the CCA 

atherosclerotic ratio correlated positively with hs-CRP 
(r = 0.22, p = 0.02), and inversely with ADP levels (r = 
–0.281, p  !  0.01) Finally, LVMI correlated positively to 
hs-CRP (r = 0.365, p  !  0.001) ( fig. 3 ).

Table 2. Blood chemistry: values are shown as mean 8 SD

Parameters Controls
(n = 83)

ESRD patients
total (n = 120)

Diabetic ESRD
patients (n = 65)

Nondiabetic ESRD
patients (n = 55)

Hemoglobin, g/dl 14.181.6 12.181.5†** 12.281.6 12.181.1
Creatinine, mmol/l 0.1180.08 180.21†** 1.180.2 180.23
Serum albumin, g/l 41.783.1 38.184.1†** 36.784.2 38.284.6
Fasting plasma glucose, mmol/l 4.981.7 4.9581.9 7.583.1** 4.580.8
Total cholesterol, mmol/l 5.280.9 4.980.8†* 580.4 4.980.5
HDL cholesterol, mmol/l 1.2780.3 1.0680.3†** 0.9380.2‡* 1.0880.3
Triglycerides, mmol/l 1.280.7 1.880.9†** 1.781.2 1.681.1
Plasma fibrinogen, g/l 3.180.9 4.781.2†** 4.981.3 4.781.2
Adiponectin, mg/l 19.581.6 14.882.2†** 13.482.5‡** 15.183.1
hs-CRP, mg/l 1.980.7 4.981.2†** 5.481.4‡** 4.681.1

Analysis of variance between † controls vs. ESRD patients, and between ‡ diabetic vs. nondiabetic ESRD pa-
tients; * p < 0.05, ** p < 0.001.

Table 1. Clinical and cardiovascular parameters of the study population: values are shown as mean 8 SD

Parameters Controls
(n = 83)

ESRD patients
total (n = 120)

Diabetic ESRD 
patients (n = 55)

Nondiabetic ESRD
patients (n = 65)

Age, years 59.387.9 6089.3 58.389.1‡* 62.388.5
Gender, M/F ratio 0.5680.4 0.680.4 0.5580.5 0.6380.3
Hemodialysis duration, years – 6.183 5.882.9‡* 6.883.5
Smoking status, p/year 12819.1 11.5818.2 11817.7 11.9819.2
BSA, m2 1.780.3 1.6880.3 1.6780.4 1.6980.2
SBP, mm Hg 13187.1 13689.3†** 136810.4 13789
PP, mm Hg 5285.3 6686.9†** 6784.5 6687.5
LVDD, mm 4883.2 51.784 51.683.9 5284.3
LVMI, g/m2 94.4811.3 149.1825.3†** 155.3822.3‡* 145.9826.4
E/A, ratio 1.480.4 180.56†** 0.9880.5‡* 1.180.48
AODD, cm 2.880.3 380.4†** 3.1380.3‡* 380.4
LV ejection fraction 6784.8 6385.5†* 6285.2 6386.6
PWVr, m/s 4.580.9 6.181.05†** 6.681.1‡** 681
CCA-IMT, �m 720895 8208105†** 9048110‡** 797.78120
CCA diameter, mm 5.780.72 6.680.8†** 6.880.9‡* 6.580.9
CCA atherosclerosis, ratioa 1.0580.4 1.5580.5†** 1.880.6‡** 1.480.5

ESRD = End-stage renal disease; BSA = body surface area; SBP = systolic blood pressure; PP = pulse pres-
sure; LVDD = left-ventricular end-diastolic diameter; LVMI = left-ventricular mass index; E/A = early (E) to 
late (A) transmitral peak velocity; AODD = aortic diastolic diameter; PWVr = regional pulse wave velocity of 
the proximal aorta; CCA = common carotid artery; IMT = intima-media thickness.

 a Plaques: 1 = absent; 2 = present. Analysis of variance between † controls vs. ESRD patients and ‡ between 
diabetic vs. nondiabetic ESRD patients; * p < 0.05, ** p < 0.001.

AJN409.indd   4AJN409.indd   4 26.06.2006   15:59:1426.06.2006   15:59:14



PRO
O

F                   

PRO
O

F                    Cardiovascular Remodeling in End-Stage 
Renal Disease 

Am J Nephrol 409 5

  Fig. 1.  Box-plots demonstrating increased 
hs-CRP plasma levels ( a ) and decreased 
ADP plasma levels ( b ) in DM compared to 
ND patients with ESRD. 

  Fig. 2.  Scatterplots demonstrating the positive relationship between PWVr and hs-CRP ( a ) and the inverse re-
lationship between PWVr and ADP levels ( b ) in patients with ESRD. 
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  Discussion 

 In this study we demonstrated increased hs-CRP and 
decreased ADP protein levels in ESRD patients with DM 
compared with nondiabetic ESRD patients. Also, altered 
hs-CRP and ADP levels in ESRD patients were signifi-
cantly correlated with (1) hemodynamic alterations such 
as increased pulse pressure, and (2) cardiovascular alter-
ations, including increased LV mass and PWVr, as well as 
increased CCA-IMT and a higher prevalence of athero-
sclerotic plaque.

  The above observations confirm previous findings of 
increased plasma hs-CRP levels and reduced ADP in 
ESRD patients with diabetes compared with non-diabet-
ic counterparts  [2, 10] . Studies implicating increased hs-
CRP levels as a strong predictor of cardiovascular mor-
tality in ESRD and as an independent risk factor for such 
events in chronic renal disease patients have been report-
ed  [4, 5, 21–23] . Furthermore, hs-CRP has been reported 
to be a predictive marker of cardiovascular damage and 
disease, along with vascular inflammation and athero-
sclerosis, and was reported to correlate with LV mass in 
ESRD  [2, 5] . Our results indicating elevated hs-CRP lev-
els in ESRD patients with type 2 DM compared to non-
diabetic ESRD patients, as well as the positive correlation 
of hs-CRP with LVMI, PWVr and CCA-IMT in all pa-
tients with ESRD, are in accordance with the above find-
ings.

  We also observed that adiponectin levels were inverse-
ly correlated to CCA-IMT, to CCA atherosclerotic ratio 
and to PWVr in ERSD patients. Previous studies reported 
that adiponectin was associated with endothelium-de-
pendent vasodilatation  [24] . Our results showed that ad-
iponectin levels were decreased in ESRD patients with 
type 2 DM compared to nondiabetic ESRD patients as 
previous studies also reported  [10, 12] . However, in a re-
cent study serum adiponectin was found to be increased 
in patients with type 1 DM and nephropathy  [25] . On the 
other hand, a typical feature of nephropathy is insulin 
resistance, which in type 2 diabetic patients has been as-
sociated with suppressed low serum adiponectin concen-
trations  [3] . The above discrepancies may be at least par-
tially explained by the fact that different diabetic popula-
tions were studied.

  Decreased ADP levels in diabetes may be an indicator 
of macroangiopathy. It has been previously suggested 
that ADP may suppress adhesion molecules; however, the 
exact mechanism has not been fully elucidated  [10, 12] . 
Genetic polymorphisms of the ADP gene, which could 
result in the lower production and/or release of ADP, may 
be underlying, at least in part, the pathophysiology of the 
insulin resistance syndrome. Others claimed that a ge-
netic mutation in the coding region of the ADP gene was 
accompanied by hypoadiponectinemia, and thus could 
potentially be causatively related to the development of 
DM, supporting the notion that the altered regulation of 
ADP may be relevant to endothelial dysfunction and car-
diovascular complications in patients with diabetes and/
or renal disease  [26, 27] . We observed that ADP levels 
were inversely correlated to plasma hs-CRP levels, imply-
ing that inflammatory processes may play a major role in 
the changes seen in this adipocytokine in diabetics. Our 
findings are in accordance with a recent study which 
demonstrated that plasma hs-CRP levels were negatively 
correlated with plasma ADP levels  [28] . Also, a signifi-
cant inverse correlation was observed between the hs-
CRP and ADP mRNA levels in human adipose tissue 
 [28] . This reciprocal association of ADP and hs-CRP lev-
els in both human plasma and adipose tissue might par-
ticipate in the development of atherosclerosis, similar to 
what was observed in ADP-deficient mice  [29, 30] . Hs-
CRP and ADP have paradoxical properties against insu-
lin resistance and atherosclerosis, suggesting that the 
dysregulated elevation of hs-CRP and reduction of ADP 
in adipose tissue and plasma may participate in the de-
velopment of cardiovascular damage, as observed in dia-
betics with ESRD  [28] .

  Fig. 3.  Scatterplot demonstrating the positive relationship be-
tween LVMI and hs-CRP in patients with ESRD. 
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  In patients with ESRD, the cardiovascular system un-
dergoes significant cardiovascular remodeling charac-
terized by left ventricular hypertrophy, atheromatosis 
and arteriosclerosis of large and medium-sized arteries 
 [31–33] . Cardiovascular alterations occur primarily due 
to the combination of chronic volume and pressure over-
load  [34] . Volume overload is principally due to anemia, 
arteriovenous shunts and overhydration, while pressure 
overload is mainly due to increased arterial stiffness and 
early arterial wave reflections  [33, 34] . Our results indi-
cate that large arteries, the major site of CV complica-
tions, should be taken into consideration when assessing 
cardiovascular alterations in ESRD. In this study, aortic 
stiffness was assessed by means of PWVr, which provides 
information regarding functional and biophysical alter-
ations in the proximal aorta  [14] . It is of note that PWVr 
correlated significantly with LVMI in ESRD patients. As 
PWVr increases, the reflecting sites from the peripheral 
arteries appear ‘closer’ to the ascending aorta and the re-
flected waves occur earlier, affecting the proximal aorta 
during systole rather than diastole and thus increasing 
LV afterload. The increase in afterload late in systole re-
sults in further increases in LVMI which increases cham-
ber stiffness  [34] .

  We also observed that diabetic patients had increased 
LVMI, PWVr, CCA-IMT and CCA atherosclerotic ratios 

compared with nondiabetic ESRD patients. It is known 
that diabetic patients with advanced renal failure have a 
mediocre vascular prognosis. This may be due to numer-
ous metabolic anomalies linked to diabetes, but may also 
be related to the induction of tissue damage via irrevers-
ible changes in extracellular molecules resulting from hy-
perglycemia  [35] . Therefore, the cardiovascular alter-
ations observed in ESRD and/or diabetes cannot merely 
be explained by alterations in chronic volume and pres-
sure overload, and/or endothelial inflammatory process-
es. In that sense, the correlative relationships observed 
between the biochemical parameters of hs-CRP and ADP 
with the aforementioned cardiovascular measurements 
of LVMI, PWVr and CCA-IMT are by no means indica-
tive of a causal relationship between them.

  Conclusion 

 The present results indicate diabetic disease-specific 
alterations in the biochemical parameters of hs-CRP and 
ADP in ESRD patients. Furthermore, the above biochem-
ical parameters were intimately linked to the cardiovas-
cular measurements of LVMI, PWVr and CCA-IMT in 
patients with ESRD and comorbid diabetes mellitus. 

 References 

  1 Tripepi G, Mallamaci F, Zoccali C: Inflam-
mation markers, adhesion molecules, and 
all-cause and cardiovascular mortality in 
patients with ESRD: searching for the best 
risk marker by multivariate modeling. J Am 
Soc Nephrol 2005;   16:S83–88. 

  2 Lacson E Jr, Levin NW: C-reactive protein 
and end-stage renal disease. Semin Dial 
2004;   17:   438–448. 

  3 Zoccali C, Mallamaci F, Tripepi G, Benedet-
to F, Cutrupi S, Parlongo S, Malatino L, 
Bonanno G, Seminara G, Rapisarda F, Fatuz-
zo P, Buemi M, Nicocia G, Tanaka S, Ouchi 
N, Kihara S, Funahashi T, Matsuzawa Y: Ad-
iponectin, metabolic risk factors, and car-
diovascular events among patients with end-
stage renal disease. J Am Soc Nephrol 2002;  

 13:   134–141. 
  4 Zoccali C, Mallamaci R, Tripepi G: Inflam-

matory proteins as predictors of cardiovas-
cular disease in patients with end-stage renal 
disease. Nephrol Dial Transplant 2004;   19:  

 67–72. 

  5 Kim BS, Jeon DS, Shin MJ, Kim Y, Song HC, 
Lee SH, Kim SY, Choi EJ, Chang YS, Bang 
BK: Persistent elevation of C-reactive pro-
tein may predict cardiac hypertrophy and 
dysfunction in patients maintained on he-
modialysis. Am J Nephrol 2005;   25:   189–195. 

  6 Wanner C: C-reactive protein risk predic-
tion: adding cardiac hypertrophy to the list. 
Am J Kidney Diseases 2002;   40:   1340–1341. 

  7 Docci D, Bilancioni R, Buscaroli A, Baldrati 
L, Capponcini C, Mengozzi S, Turci F, Felet-
ti C: Elevated serum levels of C-reactive pro-
tein in hemodialysis patients. Nephron 1990;  

 56:   364–367. 
  8 Nitta K, Akiba T, Uchida K, Kawashima A, 

Yumura W, Kabaya T, Nihei H: The progres-
sion of vascular calcification and serum os-
teoprotegerin levels in patients on long-term 
hemodialysis. Am J Kidney Dis 2003;   42:  

 303–309. 
  9 Verma S, Li SH, Badiwala MV, Weisel RD, 

Fedak PW, Li RK, Dhillon B, Mickle DA: En-
dothelin antagonism and interleukin-6 inhi-
bition attenuate the proatherogenic effects of 
C-reactive protein. Circulation 2002;   105:  

 1890–1896. 

 10 Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, 
Matsuda M, Okamoto Y, Iwahashi H, Kuri-
yama H, Ouchi N, Maeda K, Nishida M, Ki-
hara S, Sakai N, Nakajima T, Hasegawa K, 
Muraguchi M, Ohmoto Y, Nakamura T, 
Yamashita S, Hanafusa T, Matsuzawa Y: 
Plasma concentrations of a novel, adipose-
specific protein, adiponectin, in type 2 dia-
betic patients. Arterioscler Thromb Vasc 
Biol 2000;   20:   1595–1599. 

 11 Zoccali C: Cardiovascular risk in uraemic 
patients: is it fully explained by classical risk 
factors? Nephrol Dial Transplant 2000;   15:  

 454–457. 
 12 Ouchi N, Kihara S, Arita Y, Maeda K, Kuri-

yama H, Okamoto Y, Hotta K, Nishida M, 
Takahashi M, Nakamura T, Yamashita S, Fu-
nahashi T, Matsuzawa Y: Novel modulator 
for endothelial adhesion molecules: adipo-
cyte-derived plasma protein adiponectin. 
Circulation 1999;   100:   2473–2476. 

 13 Charra B, Calemard E, Ruffet M, Chazot C, 
Terrat JC, Vanel T, Laurent G: Survival as an 
index of adequacy of dialysis. Kidney Int 
1992;   41:   1286–1291. 

AJN409.indd   7AJN409.indd   7 26.06.2006   15:59:1526.06.2006   15:59:15



PRO
O

F                   

PRO
O

F                    Karakitsos    et al.
 

Am J Nephrol 4098

 14 Patrianakos A, Karakitsos D, De Groot E, 
Parthenakis F, Daphnis E, Vardas P. Altera-
tion of the proximal aorta biophysical prop-
erties in patients with end-stage renal dis-
ease. Heart 2006;   9:   228–232. 

 15 Schiller NB, Shah PM, Crawford M, De-
Maria A, Devereux R, Feigenbaum H, Gutge-
sell H, Reichek N, Sahn D, Schnittger I, et al: 
Recommendations for quantitation of the 
left ventricle by two-dimensional echocar-
diography. American Society of Echocardio- 
graphy Committee on Standards, Subcom-
mittee on Quantitation of Two-Dimensional 
Echocardiograms. J Am Soc Echocardiogr 
1989;   2:   358–367. 

 16 Devereux RB, Reichek N: Echocardiograph-
ic determination of left ventricular mass in 
man: anatomic validation of the method. 
Circulation 1977;   55:   613–618. 

 17 Hoeks APG, Brands PJ, Smeets FA, Reneman 
RS: Assessment of distensibility of superfi-
cial arteries. Ultrasound Med Biol 1990;   16:  

 121–128. 
 18 De Groot E, Hovingh K, Wiegman A, Duriez 

P, Smit AJ, Fruchart JC, Kastelein JJ: Mea-
surement of arterial wall thickness as a sur-
rogate marker for atherosclerosis. Circula-
tion 2004;   109:   33–38. 

 19 Hoyby C, Bruun JM, Richelsen B, Flyvbjerg 
A, Frystyk J: Serum adiponectin levels in 
adults with Prader-Willi syndrome are inde-
pendent of anthropometrical parameters 
and do not change with GH treatment. Eur J 
Endocrinol 2004;   151:   457–461. 

 20 British Standards Institution. Precision of 
Test Methods: Guide for the Determination 
of Reproducibility for a Standard Test Meth-
od. London, British Standards Institution, 
1979, BS 5497, pt 1. 

 21 Zimmerman J, Herrlinger S, Pruy A, Metzger 
T, Wanner C: Inflammation enhances car-
diovascular risk and mortality in hemodial-
ysis patients. Kidney Int 1999;   55:   648–658. 

 22 Parfrey PS, Foley RN: The clinical epidemi-
ology of cardiac disease in chronic renal fail-
ure. J Am Soc Nephrol 1999;   10:   1606–1615. 

 23 Wheeler DC, Steiger J: Evolution and etiol-
ogy of cardiovascular diseases in renal trans-
plant recipients. Transplantation 2000;   70:  

 41–45. 
 24 Chen H, Montagnani M, Funahashi T, Shi-

momura I, Quon MJ: Adiponectin stimu-
lates production of nitric oxide in vascular 
endothelial cells. J Biol Chem 2003;   278:  

 45021–45026. 
 25 Saraheimo M, Forsblom C, Fagerudd J, Tep-

po A-M, Pettersson-Fernholm K, Frystyk J, 
Flyvbjerg A, Groop P-H: Serum adiponectin 
is increased in type 1 diabetic patients with 
nephropathy. Diabetes Care 2005;   28:   1410–
1414. 

 26 Kondo H, Shimomura I, Matsukawa Y, Ku-
mada M, Takahashi M, Matsuda M, Ouchi 
N, Kihara S, Kawamoto T, Sumitsuji S, Funa-
hashi T, Matsuzawa Y: Association of adipo-
nectin mutation with type 2 diabetes: a can-
didate gene for the insulin resistance 
syndrome. Diabetes 2002;   51:   2325–2328. 

 27 Zoccali C, Mallamaci F, Panuccio V, Tripepi 
G, Cutrupi S, Parlongo S, Catalano F, Tanaka 
S, Ouchi N, Kihara S, Funahashi T, Matsu-
zawa Y: Adiponectin is markedly increased 
in patients with nephritic syndrome and is 
related to metabolic risk factors. Kidney Int 
Suppl 2003;   84:   98–102. 

 28 Ouchi N, Kihara S, Funahashi T, Nakamura 
T, Nishida M, Kumada M, Okamoto Y, 
Ohashi K, Nagaretani H, Kishida K, Nishiza-
wa H, Maeda N, Kobayashi H, Hiraoka H, 
Matsuzawa Y: Reciprocal association of C-
reactive protein with adiponectin in blood 
stream and adipose tissue. Circulation 2003;  

 107:   671–674. 

 29 Maeda N, Shimomura I, Kishida K, Nishiza-
wa H, Matsuda M, Nagaretani H, Furuyama 
N, Kondo H, Takahashi M, Arita Y, Komuro 
R, Ouchi N, Kihara S, Tochino Y, Okutomi 
K, Horie M, Takeda S, Aoyama T, Funahashi 
T, Matsuzawa Y: Diet-induced insulin resis-
tance in mice lacking adiponectin/ACRP30. 
Nat Med 2002;   8:   731–737. 

 30 Matsuda M, Shimomura I, Sata M, Arita Y, 
Nishida M, Maeda N, Kumada M, Okamoto 
Y, Nagaretani H, Nishizawa H, Kishida K, 
Komuro R, Ouchi N, Kihara S, Nagai R, Fu-
nahashi T, Matsuzawa Y: Role of adiponectin 
in preventing vascular stenosis-the missing 
link of adipo-vascular axis. J Biol Chem 
2002;   277:   487–491. 

 31 Brunner FP, Selwood NH: Profile of patients 
on RRT in Europe and death rates due to ma-
jor causes of death groups. The EDTA Regis-
tration Committee. Kidney Int Suppl 1992;  

 38:   4–15. 
 32 Lindner A, Charra B, Sherrard D, Scribner 

BM: Accelerated atherosclerosis in pro-
longed maintenance haemodialysis. N Engl J 
Med 1974;   290:   697–702. 

 33 Guerin AP, Blacher J, Pannier B, Marchais SJ, 
Safar ME, London GM: Impact of aortic 
stiffness attenuation on survival of patients 
in end-stage renal failure. Circulation 2001;  

 103:   987–992. 
 34 Nichols WW, O’Rourke MF: Vascular im-

pedance; in: McDonald’s Blood Flow in Ar-
teries: Theoretical, Experimental and Clini-
cal Principles, ed 4. London, Edward Arnold, 
1998. 

 35 Makita Z, Bucala R, Rayfield EJ, Friedman 
EA, Kaufman AM, Korbet SM, Barth RH, 
Winston JA, Fuh H, Manogue KR, Cerami 
A, Vlassara H: Reactive glycosylation end 
products in diabetic uremia and treatment of 
renal failure. Lancet 1994;   18:   1519–1522. 

  

AJN409.indd   8AJN409.indd   8 26.06.2006   15:59:1526.06.2006   15:59:15



5.Έλλειψη ανδρογόνων και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε άνδρες με νεφρική 
νόσου τελικού σταδίου 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έλλειψη ανδρογόνων στους άνδρες με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) είναι 
συχνή και οφείλεται σε διαταραχές σε όλα τα επίπεδα του άξονα υποθαλάμου-
υπόφυσης-όρχεων (1-5). Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η ανωτέρω έλλειψη 
ενέχεται στην παθογένεση της μείωσης της μυϊκής μάζας (σαρκοπενία), την 
υπογονιμότητα, τη γυναικομαστία και τη σεξουαλική δυσλειτουργία σε αυτούς τους 
ασθενείς (12-14).  
Οι ουραιμικοί ασθενείς συνήθως εμφανίζουν επιταχυμένη αθηροσκλήρυνση (15). Η 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς που επιδρούν 
στην αθηροσκλήρυνση στους ουραιμικούς ασθενείς. Μειωμένη εξαρτώμενη από το 
ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή έχει αναδειχθεί στη βραχιόνιο αρτηρία μη 
αιμοκαθαιρόμενων παιδιών με βαριά χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (16), σε ενηλίκους 
που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση (17) ή σε αιμοκάθαρση (HD) (18, 19) 
και, τέλος, στη μικροκυκλοφορία του αντιβραχίου ουραιμικών ασθενών σε 
συντηρητική αγωγή (20, 21). Το κατά πόσον η υποανδρογοναιμία μπορεί να 
σχετίζεται με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στους ασθενείς με ESRD δεν έχει 
μελετηθεί επισταμένα. Έχουμε ανακοινώσει στο παρελθόν σχέση ανάμεσα στα 
επίπεδα της αντιπονεκτίνης και της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και 
στις παραμέτρους αρτηριακής ελαστικότητας σε ασθενείς με ESRD. (22)  
Στην παρούσα μελέτη, το πάχος του έσω χιτώνα (IMT) της κοινής καρωτίδας 
αρτηρίας (CCA), η συχνότητα παρουσίας αθηρωματικών πλακών και η εξαρτώμενη 
από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή στη βραχιόνιο αρτηρία, προσδιορίστηκαν 
υπερηχογραφικά σε άρρενες ασθενείς με ESRD, με και χωρίς ανεπάρκεια 
ανδρογόνων. Αναλύθηκε επίσης η σχέση των επιπέδων τεστοστερόνης στο πλάσμα 
με τις ανωτέρω παραμέτρους ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στους ασθενείς με ESRD 
και έλλειψη ανδρογόνων. 
 
Ασθενείς και μέθοδοι 
Ασθενείς 
Μελετήσαμε 100 διαδοχικούς, σταθερούς, άρρενες αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς οι 
οποίοι υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση (HD) για >12 μήνες, δεν εμφάνιζαν στοιχεία 
κλινικής καρδιαγγειακής νόσου (κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) >50%) 
και δεν εμφάνιζαν συμπτώματα οξείας φλεγμονώδους νόσου κατά την περίοδο της 
μελέτης. Αποκλείσαμε άνδρες με σακχαρώδη διαβήτη και λοίμωξη από τον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. Οι ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν φάρμακα τα οποία 
επηρεάζουν την παραγωγή και τη δράση της τεστοστερόνης και τα επίπεδα της 
δεσμευτικής σφαιρίνης των φυλετικών ορμονών (SHBG) αποκλείστηκαν επίσης. Η 
ομάδα με την έλλειψη ανδρογόνων περιέλαβε 50 HD ασθενείς με κλινικά 
συμπτώματα και σημεία έλλειψης ανδρογόνων και ολική τεστοστερόνη ορού < 300 
ng/dl. Οι ανωτέρω ασθενείς συγκρίθηκαν με 50 HD ασθενείς με ολική τεστοστερόνη 
ορού > 300 ng/dl και χωρίς σημεία ή συμπτώματα έλλειψης ανδρογόνων. 
Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη και 
φωσφοροδεσμευτικά, 56% των ασθενών με ESRD στην ομάδα με έλλειψη 
ανδρογόνων και 58% των ασθενών χωρίς έλλειψη ανδρογόνων ελάμβαναν στατίνη 
(p=μη σημαντικό). Είκοσι ασθενείς με έλλειψη ανδρογόνων (40%) και 22 ασθενείς 
χωρίς έλλειψη ανδρογόνου (44%) ελάμβαναν αντιυπερτασική θεραπεία (p=μη 
σημαντικό), η οποία διεκόπη 4 εβδομάδες πριν τις καρδιαγγειακές μετρήσεις για να 



αποφευχθεί η οξεία δράση της. Κατά την περίοδο της μελέτης, όλοι οι ασθενείς ήταν 
νορμοτασικοί (αρτηριακή πίεση πριν την αιμοκάθαρση ΑΠ<140/90) και ο έλεγχος 
της ΑΠ διευκολυνόταν από τη μέθοδο του "ξηρού βάρους" (ως ξηρό βάρος ορίζεται 
το σωματικό βάρος κάτω από το οποίο ένας ασθενής με φυσιολογικά επίπεδα 
αλβουμίνης εμφανίζει υπόταση ή μυϊκές κράμπες ή έκδηλη ορθοστατική υπόταση) 
(23).  Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση μέσω αρτηριοφλεβικής 
αναστόμωσης, χρησιμοποιώντας προπεριγραφείσες τεχνικές (24). Όλες οι βιοχημικές 
και καρδιαγγειακές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες το 
πρωί της ημέρας αιμοκάθαρσης του μέσου της εβδομάδος. Η μελέτη ήταν σύμφωνη 
με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι και εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν έγγραφη πληροφορημένη συναίνεση 
πριν από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 
Καρδιακές μετρήσεις και μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης  
Έγιναν οι τυπικές μετρήσεις της αριστερής κοιλίας (LV) με το M-mode, τη 
δισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία και το Doppler με μηχάνημα υπερήχων Hewlett-
Packard Sonos 2500 εξοπλισμένο με ηχοβολέα 2.5 ή 2.0 MHz, ευρείας γωνίας, 
φασικής διάταξης (Andover, Mass., U.S.A), σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Αμερικανικής Εταιρίας Ηχοκαρδιογραφίας (25). Η μάζα της LV υπολογίστηκε 
σύμφωνα με τη σύνοδο Penn και εκφράστηκε ως δείκτης μάζας της LV (LVMI). Από 
την κορυφαία προβολή τεσσάρων κοιλοτήτων ελήφθη η διαμιτροειδική ροή με τον 
όγκο δειγματοληψίας του παλμικού (PW)-Doppler τοποθετημένο στα άκρα των 
μιτροειδικών γλωχίνων. Η LVH ορίστηκε ως >134 g/m2 (άρρενες συμμετέχοντες). 
Η αρτηριακή πίεση (BP) μετρήθηκε στον αντίπλευρο βραχίονα από την 
αρτηριοφλεβική αναστόμωση μετά από 15 λεπτά κατάκλισης. Υπολογίστηκαν η μέση 
BP (MABP= DBP+ [(SBP-DBP)/3]) και η πίεση παλμού (PP=SBP-DBP). 
Ελήφθησαν πέντε μετρήσεις σε διαστήματα 2 λεπτών και η μέση τιμή των 
τελευταίων 3 θεωρήθηκε ως αντιπροσωπευτική. Η καρδιακή συχνότητα 
προσδιορίστηκε από το ΗΚΓ 3 διαύλων.                           
Διάμετρος της κοινής καρωτίδας αρτηρίας και πάχος του έσω χιτώνα 
Η διαστολική διάμετρος της CCA (CCAD) μετρήθηκε με υψηλής ανάλυσης 
υπερηχογραφικό σύστημα  B-mode (ηχοβολέας 7.5 MHz) (Wall-Track system: W-T, 
Maastricht, The Netherlands). Πλήρης λεπτομερής περιγραφή του συστήματος αυτού 
και η επαναληψιμότητα των μετρήσεων έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν  (27). 
Στην παρούσα μελέτη, έγιναν μετρήσεις και στις δύο CCA, 2 cm κάτω από το 
διχασμό. Το CCA-IMT μετρήθηκε στο άπω τοίχωμα στο ίδιο επίπεδο με 
υποβοηθούμενη από υπολογιστή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των εικόνων. 
Εν συντομία, ελήφθησαν τυπικές προβολές 2Χ2 cm. Η εικόνες αποθηκεύτηκαν ως 
συμπιεσμένα 4:1 αρχεία JPEG. Για τις off-line αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε 
πιστοποιημένο υλικό και λογισμικό. Οι εικόνες αναλύθηκαν από ειδικούς οι οποίοι 
δεν γνώριζαν τα κλινικά δεδομένα. Ως μέσο IMT της κοινής καρωτίδας ορίστηκε η 
μέση τιμή του IMT του εγγύς και του άπω τοιχώματος τόσο της δεξιάς όσο και της 
αριστερής καρωτίδας προς διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης (18). Κάθε 
εντοπισμένη ηχογενής εξεργασία, προβάλλουσα στον αγγειακό αυλό θεωρήθηκε ως 
πλάκα αν η CCA-IMT ήταν >50% παχύτερη από τις γειτονικές περιοχές. Για την 
παρουσία πλακών χρησιμοποιήθηκε μια ημιποσοτική κλίμακα: βαθμός 1= απουσία 
πλάκας και βαθμός 2= παρουσία πλάκας. Οι μετρήσεις των CCAD και CCA-IMT 
γίνονταν πάντα σε αρτηριακά τμήματα ελεύθερα πλακών.  
Μετρήσεις στη βραχιόνιο αρτηρία 
Η εκτίμηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της 
εξαρτώμενης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής της βραχιονίου αρτηρίας. (29) Ένα 



υψηλής ανάλυσης υπερηχογραφικό σύστημα B-mode (HP-Sonos 2500, Andover, 
Massachusets) εξοπλισμένο με έναν ηχοβολέα 7.5-MHz γραμμικής διάταξης, 
χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη υπερηχογραφημάτων B-mode της βραχιονίου αρτηρίας 
στο αντίπλευρο άκρο από την αρτηριοφλεβική αναστόμωση, περίπου 2-4 cm πάνω 
από τον αγκωνιαίο βόθρο. Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με τυποποιημένη 
τεχνική και σε κατάλληλο περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην αναφορά της Διεθνούς 
Ομάδας Εργασίας για την Αντιδραστικότητα της Βραχιονίου Αρτηρίας (30). Όλα τα 
αγγειοδραστικά φάρμακα διακόπηκαν για 48 ώρες πριν τη διαδικασία. Όλες οι 
εικόνες κατεγράφησαν σε βιντεοταινία S-VHS για επακόλουθη τυφλή ανάλυση. 
Ελήφθησαν καταγραφές τόσο με B-mode και το παλμικό Doppler στην ηρεμία, κατά 
την αντιδραστική υπεραιμία (FMD) και μετά από υπογλώσσια χορήγηση 5 mg 
δινιτρικού ισοσορβίτη (αγγειοδιαστολή ανεξάρτητη από το ενδοθήλιο). Μετά τις 
βασικές μετρήσεις, μια περιχειρίδα σφυγμομανομέτρου, τοποθετημένη γύρω από το 
βραχίονα, κεντρικά του απεικονιζόμενου αρτηριακού τμήματος, διατάθηκε σε πίεση 
240 mmHg για 4.5 min. Προς επιβεβαίωση του ότι η υπερ-συστολική συμπίεση της 
βραχιονίου αρτηρίας προκάλεσε επαρκή αύξηση της αιματικής ροής, η ταχύτητα 
ροής μετρήθηκε στην ηρεμία και μετά από 15s μετά την αποσυμπίεση. Η αιματική 
ροή υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας το ολοκλήρωμα ταχύτητας-χρόνου του 
σήματος ροής του Doppler με την καρδιακή συχνότητα και το εμβαδόν διατομής του 
αγγείου (3.14xD2/4). Η αντιδραστική υπεραιμία υπολογίστηκε ως εκατοστιαία 
μεταβολή της ροής κατά την υπεραιμία σε σύγκριση με τη βασική κατάσταση. Η 
αιματική ροή και η τελοδιαστολική διάμετρος καταγράφηκαν σε διαστήματα 30-s για 
300 s μετά την αποσυμπίεση και στα 6, 8 και 10 min μέχρι την αποκατάσταση στις 
βασικές τιμές. Μετά την αποκατάσταση βασικών συνθηκών 15 ως 20 min αργότερα, 
οι μετρήσεις της αρτηριακής διαμέτρου και της ταχύτητας ροής επαναλήφθηκαν με 
χορήγηση υπογλώσσιου δινιτρικού ισοσορβίτη σε δόση 5 mg προκειμένου να 
εκτιμηθεί η ανεξάρτητη από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολή (NMD). Πέντε λεπτά 
αργότερα, οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν. Η αρτηριακή διάμετρος μετρήθηκε σε 
χιλιοστά, ως η απόσταση ανάμεσα στην επαφή μέσου-έξω χιτώνα του προσθίου 
τοιχώματος (γραμμή ‘m’) και του σημείου επαφής έσω χιτώνα-αυλού στην 
τελοδιαστολή, ταυτόχρονα με το κύμα R στο συνεχώς καταγραφόμενο ΗΚΓ. Οι 
μέγιστες FMD και NMD διάμετροι υπολογίστηκαν ως η μέση τιμή τριών διαδοχικών 
μετρήσεων της μεγίστης διαμέτρου μετά από υπεραιμία και δινιτρικό ισοσορβίτη, 
αντίστοιχα. Η FMD και η NMD υπολογίστηκαν στη συνέχεια ως εκατοστιαία 
μεταβολή της διαμέτρου σε σύγκριση με τις διαμέτρους στη βασική κατάσταση. Όλες 
οι εικόνες αναλύθηκαν από τον ίδιο εξεταστή σε όλη τη μελέτη, ο οποίος δεν γνώριζε 
την ταυτότητα του ασθενή. Ο συντελεστής συσχέτισης για τις μετρήσεις της μέγιστης 
διαμέτρου από τον ίδιο παρατηρητή ήταν r=0.97.  
Εργαστηριακές μέθοδοι 
Ελήφθησαν δείγματα αίματος από την αρτηριοφλεβική αναστόμωση στους ασθενείς 
με ESRD, αμέσως πριν τις υπερηχογραφικές μετρήσεις, μετά από νηστεία από το 
προηγούμενο βράδυ. Οι συνήθεις βιοχημικές παράμετροι προσδιορίστηκαν με τις 
τυπικές μεθόδους. Τα επίπεδα της ολικής τεστοστερόνης στον ορό μετρήθηκαν με 
RIA η οποία χρησιμοποιεί ως ιχνηθέτη ιωδιωμένη τεστοστερόνη. Η μέθοδος αυτή 
έχει ευαισθησία 0.44 ng/dl και συντελεστές διακύμανσης εντός και μεταξύ σειρών 
ανάλυσης 13.2 και 8.2%, αντίστοιχα (31,32). Τα επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης 
μετρήθηκαν με μια ευαίσθητη μέθοδο εξισορρόπησης σε σύστημα διάλυσης, 
βελτιστοποιημένη για τη μέτρηση χαμηλών συγκεντρώσεων με ακρίβεια (33). 
Διακόσια μικρόλιτρα ορού εισήχθησαν στο ένα διαμέρισμα διαχωριζόμενα με 
ημιδιαπερατή μεμβράνη από 2.4 ml ρυθμιστικού διαλύματος που εξομοιώνει τη 



σύνθεση ενός υπερδιηθήματος ανθρώπινου ορού ελεύθερου πρωτεΐνης (3). Η 
διάλυση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας νύχτας επί 16 h στους 37 C°. Η 
συγκέντρωση της τεστοστερόνης στο διάλυμα μετρήθηκε με RIA, χρησιμοποιώντας 
125I-σημασμένη τεστοστερόνη (3). Η ευαισθησία της μεθόδου μέτρησης της 
ελεύθερης τεστοστερόνης ήταν 0.6 pg/ml (2.0 pmol/l) και οι συντελεστές 
διακύμανσης εντός και μεταξύ σειρών ανάλυσης ήταν 4.4 και 12.5%, αντίστοιχα. Τα 
επίπεδα της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH) και της SHBG στον ορό μετρήθηκαν με 
ανοσοφθορομετρικές μεθόδους (Delfia-Wallac, Inc. Gaithersburg , MD), με 
ευαισθησίες 0.05 U/L, 0.15 U/L και 6.25 nmol/l, αντίστοιχα, όπως έχει περιγραφεί 
στο παρελθόν (31,32). Οι συντελεστές διακύμανσης εντός και μεταξύ σειρών 
ανάλυσης ήταν 10.9% και 13.2% για την LH και 10.5% και 10.1% για την SHBG, 
αντίστοιχα. 
Στατιστική ανάλυση 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Οι συγκρίσεις 
ομάδων έγιναν με ανάλυση της μεταβλητότητας ή τη δοκιμασία Mann-Whitney U-
test. Οι συσχετίσεις μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών εκτιμήθηκαν με το 
συντελεστή συσχέτισης Pearson ή τη δοκιμασία Spearman. Τιμή P<0.05 θεωρήθηκε 
σημαντική. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS, έκδοση 11.0 (SPSS Inc. Chicago, 
Illinois) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα χαρακτηριστικά των ασθενών και οι καρδιαγγειακές μετρήσεις παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1, ενώ τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ηλικία, στο χρόνο υπό 
αιμοκάθαρση, στο ιστορικό υπέρτασης, στις καπνιστικές συνήθειες, στο δείκτη μάζας 
σώματος (BMI) και τη συστηματική αρτηριακή πίεση μεταξύ των ασθενών με ESRD 
με έλλειψη ανδρογόνων σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς έλλειψη ανδρογόνων 
(Πίνακας 1). Επιπλέον, οι παραπάνω δύο ομάδες ασθενών με ESRD είχαν 
συγκρίσιμες τιμές αιμοσφαιρίνης, αλβουμίνης ορού και ινωδογόνου (Πίνακας 2). 
Ωστόσο, οι ασθενείς με έλλειψη ανδρογόνων είχαν χαμηλότερα επίπεδα 
χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) και αυξημένα επίπεδα 
τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς έλλειψη ανδρογόνων (p<0.05) 
(Πίνακας 2). Οι πρώτοι είχαν σημαντικά μειωμένες συγκεντρώσεις ολικής και 
ελεύθερης τεστοστερόνης στον ορό και αυξημένες συγκεντρώσεις LH σε σύγκριση 
με τους δεύτερους (p<0.001) (Πίνακας 2).  
Οι συγκεντρώσεις της ολικής τεστοστερόνης στον ορό συσχετίζονταν αρνητικά με 
την ηλικία (r=-0.44, p<0.001). Επιπλέον, τα επίπεδα της ολικής και ελεύθερης 
τεστοστερόνης στον ορό μειώνονταν (r=-0.55 and r=-0.45, p<0.001, αντίστοιχα) 
(Εικόνα 1), ενώ τα επίπεδα της LH αυξάνονταν (r=0.45, p<0.001) με το χρόνο υπό 
αιμοκάθαρση.  
Οι τιμές των LVMI, CCAD (p<0.05 και στις δύο περιπτώσεις), του CCA-IMT και 
του ποσοστού αθηρωμάτωσης της CCA (p<0.001 και στις δύο περιπτώσεις) ήταν 
σημαντικά αυξημένες στους ασθενείς με ESRD με έλλειψη ανδρογόνων σε σύγκριση 
με τους ασθενείς χωρίς έλλειψη ανδρογόνων (Πίνακας 1). Επίσης, οι πρώτοι 
παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες μετρήσεις FMD% και NMD% στη βραχιόνιο 
αρτηρία σε σύγκριση με τους δεύτερους (p<0.05) (Πίνακας 1).  
Τα επίπεδα ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης στον ορό συσχετίζονταν αρνητικά 
με το CCA-IMT και τη συχνότητα αθηροσκληρυντικών πλακών στους ασθενείς με 
ESRD και έλλειψη ανδρογόνων (r=-0.32, r=-0.29, p<0.003, αντίστοιχα και r=-0.23, 
r=-0.21, p<0.04, αντίστοιχα). Τέλος, οι μετρήσεις των FMD% και NMD% στη 



βραχιόνιο αρτηρία συσχετίζονταν θετικά με την ολική (r=0.65 και r=0.61, p<0.0001, 
αντίστοιχα) (Εικόνα 2) και την ελεύθερη (r=0.52 και r=0.48, p<0.001, αντίστοιχα) 
τεστοστερόνη στους ασθενείς με ESRD και έλλειψη ανδρογόνων (Εικόνα 3). 
Υπήρχαν μη σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις μετρήσεις της ενδοθηλιακής 
δυσλειτουργίας και των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό στην ομάδα των ασθενών 
με ESRD χωρίς έλλειψη ανδρογόνων.  
 
Συζήτηση 
Τα δύο τρίτα των αιμοκαθαιρόμενων ανδρών έχουν επίπεδα τεστοστερόνης ορού σε 
υπογοναδικό εύρος. Η έλλειψη ανδρογόνων στους άνδρες με ESRD προκύπτει από 
ανωμαλίες σε όλα τα επίπεδα τους άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-όρχεων (1-5). 
Υπάρχει μεγάλος επιπολασμός υπογονιμότητας, γυναικομαστίας και σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας σε αιμοκαθαιρόμενους άνδρες (6-11). Είναι ενδιαφέρον ότι σε 
ασθενείς χωρίς ESRD έχει προταθεί ότι η γνωστή σχέση μεταξύ υποανδρογοναιμίας 
και αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου θα μπορούσε να εξηγηθεί από την αυξημένη 
αγγειακή σκλήρυνση (12-14). Στην παρούσα μελέτη, αναλύσαμε την πιθανή σχέση 
της έλλειψης ανδρογόνων με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε μη διαβητικούς 
άνδρες με ESRD και έλλειψη ανδρογόνων.   
Οι μετρήσεις του CCA-IMT, της εξαρτώμενης από τη ροή και από τα νιτρώδη 
αγγειοδιαστολής της βραχιονίου αρτηρίας σε ασθενείς με ESRD βρίσκονται σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. (17-22) Στην παρούσα 
μελέτη, οι ασθενείς με ESRD και έλλειψη ανδρογόνων είχαν αυξημένες τιμές LVMI, 
CCAD, CCA-IMT και επίπτωσης αθηρωμάτωσης σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς 
έλλειψη ανδρογόνων. Επιπλέον, οι μειωμένες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης ορού 
συσχετίζονταν αρνητικά με το CCA-IMT και θετικά με την FMD% και την NMD% 
της βραχιονίου αρτηρίας σε ασθενείς με έλλειψη ανδρογόνων. Είναι η πρώτη φορά, 
από όσο γνωρίζουμε, που η μειωμένη τεστοστερόνη στον ορό συσχετίζεται με τις 
ανωτέρω μετρήσεις της αγγειακής δυσλειτουργίας στην ESRD. 
Το ενδοθήλιο ρυθμίζει τον αγγειακό τόνο και την αγγειακή δομή παράγοντας και 
απελευθερώνοντας αγγειοδιασταλτικές ουσίες, κυρίως οξείδιο του αζώτου (NO), το 
οποίο επίσης ασκεί προστατευτική δράση έναντι της αθηροσκληρυντικής προσβολής 
(33). Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς που 
διαμορφώνουν την επιταχυμένη αθηροσκλήρυνση στους ουραιμικούς ασθενείς. 
Μειωμένη ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή έχει αναδειχθεί στη βραχιόνιο 
αρτηρία μη αιμοκαθαιρόμενων παιδιών με βαριά χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (16), σε 
ενήλικες ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση (17) ή HD (18, 19) και, τέλος, στη 
μικροκυκλοφορία του αντιβραχίου ουραιμικών ασθενών υπό συντηρητική θεραπεία 
(20, 21).  
Τα παρόντα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μειωμένες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης 
στον ορό συσχετίζονταν με τις παραμέτρους ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στους 
ασθενείς με ESRD με υποανδρογοναιμία. Ωστόσο, τα επίπεδα της ολικής και της 
ελεύθερης τεστοστερόνης συσχετίζονταν αρνητικά με την ηλικία και τη διάρκεια της 
HD στους παραπάνω ασθενείς. Έτσι, η ηλικία και ο χρόνος υπό HD ενδέχεται επίσης 
να συμβάλλουν στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που παρατηρείται στους ασθενείς 
με ESRD και υποανδρογοναιμία. Αποκλείσαμε όλους τους διαβητικούς ασθενείς, 
αφού ο διαβήτης συσχετίζεται ανεξάρτητα με τις αγγειακές αλλοιώσεις στην ESRD 
(34). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες ασθενών με ESRD (με και χωρίς 
υποανδρογοναιμία) είχαν όμοια κλινικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ 
των χαμηλών επιπέδων τεστοστερόνης και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην 



ESRD δεν είναι ένα απομονωμένο φαινόμενο και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως αιτιώδης.  
Τα ανδρογόνα φαίνεται ότι έχουν πολλαπλές δράσεις τόσο στις κεντρικές όσο και 
στις περιφερικές αρτηρίες. Υποδοχείς ανδρογόνων έχουν ταυτοποιηθεί σε αγγειακούς 
ιστούς σε πειραματόζωα και σε κυτταροκαλλιέργειες (35-38), αλλά είναι λιγότερο 
μελετημένοι σε σύγκριση με τους υποδοχείς των στεροειδών των θηλέων. Σε 
αντίθεση με τα αποτελέσματά μας, η υποανδρογοναιμία έχει δειχθεί ότι ενισχύει την 
ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή σε άνδρες χωρίς ESRD (39). Τα ανδρογόνα 
αυξάνουν επίσης την υπερπλασία των λείων μυϊκών κυττάρων (40) και την 
προσκόλληση των μονοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα (41), αθηρογόνες 
δράσεις οι οποίες ενισχύουν επίσης την αρτηριακή σκλήρυνση. Ωστόσο, οι παραπάνω 
σχέσεις δεν παρατηρήθηκαν σε ουραιμικούς ασθενείς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 
τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης αντανακλούν αυξημένο οξειδωτικό στρες, το 
οποίο έχει συσχετιστεί με βαριά διαταραχή της ενδοθηλιοεξαρτώμενης 
αγγειοδιαστολής σε ασθενείς με ESRD. (42) Επιπλέον, υπάρχει σημαντικό κλινικό 
ενδιαφέρον για το κατά πόσον η υποκατάσταση τεστοστερόνης σε άνδρες υπό 
αιμοκάθαρση με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή μάζα, 
τη μυϊκή ισχύ, τη σωματική λειτουργικότητα και τη σχετιζόμενη με την υγεία 
ποιότητα ζωής. (43) Αν η σχέση των χαμηλών επιπέδων τεστοστερόνης με την 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στην ESRD επιβεβαιωθεί, η πιθανή βελτίωση της 
αγγειακής λειτουργίας με τη θεραπεία υποκατάστασης θα ήταν ένα άλλο κρίσιμο 
κριτήριο έκβασης προς μελέτη.  
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι ασθενείς με ΕSRD και 
έλλειψη ανδρογόνων έχουν αυξημένο CCA-IMT, μεγαλύτερη επίπτωση 
αθηρωμάτωσης της και μειωμένη αγγειοδιαστολή εξαρτώμενη από τη ροή και τα 
νιτρώδη σε σύγκριση με τους ασθενείς με ESRD χωρίς έλλειψη ανδρογόνων. Επίσης, 
οι μειωμένες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης στον ορό συσχετίζονται με τις 
παραμέτρους ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με ESRD χωρίς έλλειψη 
ανδρογόνων .  
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ABSTRACT  

 

Objectives and Methods: Two thirds of men with end stage renal disease (ESRD) have 

serum testosterone levels in the hypogonadal range. We examined if low serum testosterone 

levels were correlated with measures of endothelial dysfunction in ESRD. Common carotid 

artery (CCA) intima-media thickness (IMT) and atherosclerotic plaque occurrence, left 

ventricular mass index (LVMI), flow (FMD) - and nitrate (NMD) -mediated vasodilatation of 

the brachial artery were determined by ultrasound imaging in 100 nondiabetic men with 

ESRD [50 men exhibited androgen deficiency (serum testosterone 

concentrations<300ng/dl)].  

Results: LVMI (p<0.05), CCA diameter (p<0.05), CCA-IMT (p<0.001) and atherosclerotic 

plaque occurrence (p<0.001) were all significantly increased in ESRD patients with androgen 

deficiency compared to patients without androgen deficiency. Also, FMD and NMD 

measurements were significantly reduced in the former compared to the latter (p<0.05). 

Testosterone levels were inversely correlated with age and duration of hemodialysis therapy 

(r=-0.44 and r=-0.55; p<0.001, respectively). Testosterone levels were negatively correlated 

to CCA-IMT and atherosclerotic plaque occurrence in patients with androgen deficiency (r=-

0.32; p<0.003 and r=-0.23; p<0.04, respectively). FMD and NMD measurements were 

positively correlated to total (r=0.65 and r=0.61; both p<0.0001, respectively) and free 

(r=0.52 and r=0.48; both p<0.001, respectively) testosterone levels in patients with low 

androgenicity. 

Conclusion: The present results indicated that ESRD patients with androgen deficiency had 

increased CCA-IMT, atherosclerotic plaque occurrence and reduced flow- and nitrate-

mediated vasodilatation compared to patients without androgen deficiency. Low testosterone 
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serum levels were negatively correlated to CCA-IMT and positively correlated to 

endothelium-dependent vasodilatation in ESRD patients with androgen deficiency.  
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INTRODUCTION 

         Androgen deficiency in men with end stage renal disease (ESRD) is common and 

results from abnormalities at all levels of the hypothalamic-pituitary testicular axis (1-5). 

Previous studies suggested that the above deficiency is implicated in the pathogenesis of 

reduced muscle mass (sarcopenia), infertility, gynecomastia, and sexual dysfunction in these 

patients (6-11). It was previously suggested that the known association between lower 

androgenicity and increased cardiovascular risk in non ESRD patients might be explained by 

altered vascular stiffness (12-14).  

         Uremic patients usually develop accelerated atherosclerosis (15). Endothelial 

dysfunction is one of the possible mechanisms determining atherosclerosis acceleration in 

uremic patients. Reduced endothelium-dependent vasodilatation has been demonstrated in 

the brachial artery of non-dialyzed children with severe chronic renal failure (16), in adult 

patients undergoing either peritoneal dialysis (17) or hemodialysis (HD) (18, 19) and, finally, 

in the forearm microcirculation of uremic patients on conservative therapy (20, 21). Whether 

lower androgenicity might be related with measures of endothelial dysfunction in ESRD 

patients has not been extensively studied. We have previously reported a relationship 

between altered levels of adiponectin and high-sensitivity C-reactive protein with measures 

of arterial elasticity in patients with ESRD. (22)  

         In this study, common carotid artery (CCA) intima- media thickness (IMT), 

atherosclerotic plaque occurrence, and flow mediated vasodilatation of the brachial artery 

were determined by ultrasound imaging in male ESRD patients with and without androgen 

deficiency. The relationship of plasma testosterone levels with the above measures of 

endothelial dysfunction in ESRD patients with androgen deficiency was further analyzed. 
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Subjects and Methods 

Subjects 

We studied 100 consecutive, stable, male HD patients who were receiving HD 

treatment>12 months; had no evidence of clinical cardiovascular disease (left ventricular 

ejection fraction (LVEF) >50%) and had no symptoms indicating acute inflammatory disease 

during the study period. We excluded men with diabetes mellitus and human 

immunodeficiency virus infection. Patients who were receiving medications that affect 

testosterone production and action or sex hormone-binding globulin (SHBG) levels were also 

excluded.  The androgen deficient group consisted of 50 HD patients who exhibited clinical 

symptoms and signs of androgen deficiency and had total testosterone serum concentrations 

less than 300 ng/dl. The above patients were compared with 50 HD patients who had total 

testosterone levels greater than 300 ng/dl and had no signs or symptoms of androgen 

deficiency. 

All patients received recombinant human erythropoietin and phosphate binders; 56% 

of the ESRD patients in the androgen deficient group and 58% of the patients without 

androgen deficiency were on statin therapy (p=non-significant). Twenty patients with 

androgen deficiency (40%) and 22 patients without androgen deficiency (44%) were 

receiving antihypertensive medication (p=non-significant), which was stopped 4 weeks prior 

to cardiovascular measurements to avoid its acute effect. During the study period, all patients 

were “normotensive” [predialysis blood pressure (BP) <140/90] and have achieved their “dry 

weight” (defined as the body weight below which a normal albuminemic patient experiences 

hypotension or muscle cramps and postural hypotension is clinically manifest) (23). All 

patients were dialyzed via a fistula using techniques previously described (24). All 

biochemical and cardiovascular measurements were performed during the first 2 weeks on 
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the morning before the midweek HD session. The study was in conformation with the 

principles outlined in the Declaration of Helsinki and was approved by the Institutional 

Ethics Committee. All subjects provided their written informed consent before participation 

in the study. 

Cardiac and blood pressure measurements  

          M-mode, 2-dimensional echocardiography and doppler measurements of left 

ventricular (LV) function were performed using a HP-Sonos 2500 ultrasound instrument 

equipped with a 2.5 or 2.0 MHz wide angle phased-array transducer (Andover, Mass., 

U.S.A) according to the recommendations of the American Society of Echocardiography 

(25). LV mass was calculated according to the Penn convention and expressed as LV mass 

index (LVMI) (26). Mitral inflow velocities were taken from the apical position with doppler 

signal positioned at the tip of the mitral leaflets and LV hypertrophy was defined as >134 

g/m2 (male subjects).  

        Systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressures were measured in the arm 

contralateral to the arteriovenous shunt after 15 minutes rest and pulse pressure (defined as 

PP=SBP-DBP) was calculated. Five measurements were obtained at 2-minute intervals with 

the last 3 measurements averaged and taken to be representative readings. Heart rate was 

determined from the 3-lead orthogonal ECG.                            

Common carotid artery diameter and intima-media thickness 

       CCA diastolic diameter (CCAD) was measured by a high resolution B-mode (7.5 MHz 

transducer) echo-tracking system (Wall-Track system: W-T, Maastricht, The Netherlands). A 

complete detailed description of this system and the reproducibility of the measurements 

have been previously reported (27). 
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       In this study, measurements were performed on both CCAs, 2 centimeters beneath the 

bifurcation. CCA-IMT was measured on the far wall at the same level as the diameter 

measurements with computer-assisted acquisition, processing and storage. In brief, standard 

views of 2-by-2 cm were imaged. The views were saved as 4:1 compressed JPEG files. For 

off-line image analyses, validated hardware and software was used. Readers blinded to all 

clinical information analyzed the images. The mean IMTs of the common carotid artery were 

defined as the mean IMT of the near and far walls of both the left and right sides to facilitate 

statistical analysis (28). A localized echo-structure encroaching into the vessel lumen was 

considered to be a plaque if the CCA-IMT was >50% thicker than neighboring sites. A semi-

quantitative scale was used to assess plaque occurrence: grade 1= no plaque and grade 2= 

plaque present. CCAD and CCA-IMT measurements were always performed in plaque-free 

arterial segments.  

Brachial artery measurements 

           The assessment of endothelial function was performed according to the method of 

flow mediated vasodilatation of the brachial artery. (29) A high resolution ultrasound device 

(HP-Sonos 2500, Andover, Massachusets) equipped with a 7.5-MHz linear-array transducer 

was used to obtain B-mode scans of the brachial artery in the arm contralateral to the 

arteriovenous shunt, approximately 2-4 cm above antecubital fossa. All examinations were 

performed with a standard technique and appropriate environment as stated in the report of 

the International Brachial Artery Reactivity Task Force. (30) All vasoactive medication were 

withheld for 48 hours before the procedure. All ultrasound images were recorded on S-VHS 

videotape for subsequent blinded analysis. Records of both B-mode and pulsed Doppler 

spectral curve were taken at rest, during reactive hyperemia (FMD), and after the sublingual 

application of 5 mg isosorbide dinitrate (endothelium-independent vasodilatation). After 
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baseline measurements, a sphygmomanometer cuff, placed around the arm proximal to the 

imaged artery segment, was inflated to the pressure of 240 mmHg for 4.5 min. To verify that 

supra-systolic compression of the brachial artery caused adequate increases in blood flow, 

flow velocity was measured at rest and within 15s after cuff deflation. Blood flow was 

calculated by multiplying the velocity time integral of the Doppler flow signal by the heart 

rate and the vessel cross-sectional area (3.14xD2/4). Reactive hyperaemia was calculated as 

percent change in flow during hyperaemia compared with baseline. Blood flow and end-

diastolic diameter were recorded at 30-s intervals for 300 s after cuff release and at 6, 8 and 

10 min until recovery to baseline values. After re-establishing baseline conditions 15 to 20 

min later, measurements of arterial diameter and flow velocity were repeated, following by 

sublingual isosorbide dinitrate at a dose of 5 mg in order to assess endothelium-independent 

nitrate mediated vasodilatation (NMD). Five min later, measurements were repeated. The 

arterial diameter was measured in millimeters as the distance between the anterior wall 

media-adventitial interface (‘m’ line) and the posterior wall intima-lumen interface at end-

diastole, coincident with the R wave on the continuously recorded electrocardiogram at two 

sides along the artery. The maximum FMD and NMD diameters were calculated as the 

average of the three consecutive maximum diameter measurements after hyperaemia and 

isosorbide dinitrate, respectively. The FMD and NMD were then calculated as the percent 

change in diameter compared with baseline resting diameters. All images were analyzed by 

the same examiner throughout the study who was blinded to the subject’s identity; intra-

observer correlation for maximum diameter was r=0.97. 

Laboratory Methods 

        Arteriovenous fistula blood from ESRD patients was obtained immediately before 

ultrasound measurements, after an overnight fast. Routine chemistry profiles were 
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determined by standard methods. Serum total testosterone levels were measured by using a 

RIA that uses iodinated testosterone as tracer. This assay has a sensitivity of 0.44 ng/dl and 

intra- and inter-assay coefficients of variation of 13.2 and 8.2%, respectively. (31,32) Free 

testosterone levels were measured by a sensitive equilibrium dialysis method, optimized to 

measure low concentrations with precision and accuracy (33). Two hundred microliters of 

serum in the inner compartment were dialyzed against 2.4 ml dialysis buffer that 

approximates the composition of a protein-free ultrafiltrate of human serum (3). Dialysis was 

performed overnight for 16 h at 37 C°. Testosterone concentration in the dialysate was 

measured by a RIA, using 125I-labeled testosterone. (3) The sensitivity of the free testosterone 

assay was 0.6 pg/ml (2.0 pmol/l), and the intra- and inter-assay coefficients of variation were 

4.4 and 12.5%, respectively. Serum luteinizing hormone (LH) and SHBG levels were 

measured by two-site-directed, immunofluorometric assays (Delfia-Wallac, Inc. Gaithersburg 

, MD), with sensitivities of 0.05 U/L, 0.15 U/L, and 6.25 nmol/l, respectively, as described 

previously (31,32). The intra- and inter-assay coefficients of variation were 10.9% and 13.2% 

for LH and 10.5% and 10.1% for SHBG, respectively. 

Statistical Analysis 

          Data are expressed as mean±standard deviation (SD). Group comparisons for 

continuous data were assessed by analysis of variance or the Mann-Whitney U test and for 

categorical data by chi-square test, as appropriate. Correlations between variables were 

evaluated using the Pearson correlation test or the Spearman rank correlation test, as 

appropriate. Statistics with P<0.05 were taken as significant. All tests were 2-sided and 

analyses were performed using the SPSS software, version 11 (SPSS Inc. Chicago, Illinois). 

RESULTS 
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Patients’ characteristics and cardiovascular measurements are presented on table 1 

while blood chemistry results are presented on table 2. There were no significant differences 

in age, time on hemodialysis, past history of hypertension, smoking status, body mass index 

(BMI) and systemic blood pressure between ESRD patients with androgen deficiency 

compared to patients without androgen deficiency (table 1). Furthermore, the above two 

groups of ESRD patients had comparable values of hemoglobin, serum albumin and 

fibrinogen (table 2). However, patients with androgen deficiency had lower levels of high 

density lipoprotein (HDL)-cholesterol and increased levels of triglycerides compared to 

patients without androgen deficiency (p<0.05) (table 2). The former had significantly 

decreased serum concentrations of total and free testosterone and increased concentrations of 

LH compared to the latter (p<0.001) (table 2).  

Total testosterone serum concentrations were negatively correlated with age (r=-0.44, 

p<0.001). Moreover, total and free serum testosterone levels decreased (r=-0.55 and r=-0.45; 

p<0.001, respectively) (Figure 1), while LH levels increased (r=0.45, p<0.001) over time on 

HD treatment.  

LVMI, CCAD (both p<0.05), CCA-IMT and CCA atherosclerosis ratio (both 

p<0.001) were significantly increased in ESRD patients with androgen deficiency compared 

to patients without androgen deficiency (table 1). Also, the former exhibited significantly 

reduced FMD% and NMD% measurements of the brachial artery compared to the latter 

(p<0.05) (table 1).  

Total and free testosterone serum levels were negatively correlated to CCA-IMT and 

atherosclerotic plaque occurrence in ESRD patients with androgen deficiency (r=-0.32; r=-

0.29; both p<0.003, respectively; and r=-0.23; r=-0.21, both p<0.04, respectively). Finally, 

FMD% and NMD% measurements of the brachial artery were significantly positively 
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correlated to total (r=0.65 and r=0.61; both p<0.0001, respectively) (Figure 2) and free 

(r=0.52 and r=0.48; both p<0.001, respectively) testosterone concentrations in ESRD patients 

with androgen deficiency (Figure 3). There were non significant correlations between 

measures of endothelial dysfunction and serum testosterone levels in the group of ESRD 

patients without androgen deficiency.  

 

Discussion 

           Two thirds of men on hemodialysis have serum testosterone levels in the hypogonadal 

range. Androgen deficiency in men with ESRD results from abnormalities at all levels of the 

hypothalamic-pituitary testicular axis (1-5). There is a high prevalence of infertility, 

gynecomastia, and sexual dysfunction in men on hemodialysis (6-11).                    

Interestingly, in non ESRD patients it was suggested that the known association between 

lower androgenicity and increased cardiovascular risk might be explained by altered vascular 

stiffness (12-14). In this study, we analyzed the possible relationship of androgen deficiency 

with measures of endothelial dysfunction in non-diabetic ESRD men with androgen 

deficiency.   

        The present CCA-IMT, flow- and nitrate-mediated vasodilatation of the brachial artery 

measurements in patients with ESRD were in accordance with the results reported in 

previous studies. (17-22) In this study, ESRD patients with androgen deficiency had 

increased LVMI, CCAD, CCA-IMT and atherosclerotic plaque occurrence compared to 

patients without androgen deficiency. Furthermore, the reduced testosterone serum 

concentrations were inversely correlated to CCA-IMT and positively correlated to FMD% 

and NMD% measurements of the brachial artery in patients with androgen deficiency. This is 
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the first time, to the best of our knowledge, that reduced serum testosterone concentrations 

were linked to the above measures of vascular dysfunction in ESRD. 

        The endothelium modulates vascular tone and structure by producing and releasing 

vasodilator substances, mainly nitric oxide (NO), which also exerts a protective effect against 

vascular atherosclerotic damage (33). Endothelial dysfunction is one of the possible 

mechanisms determining atherosclerosis acceleration in uremic patients. Reduced 

endothelium-dependent vasodilatation has been demonstrated in the brachial artery of non-

dialyzed children with severe chronic renal failure (16), in adult patients undergoing either 

peritoneal dialysis (17) or HD (18, 19) and, finally, in the forearm microcirculation of uremic 

patients on conservative therapy (20, 21).  

          The present results showed that reduced serum testosterone concentrations were 

correlated with measures of endothelial dysfunction in ESRD patients with low 

androgenicity. However, total and free testosterone levels were inversely correlated with age 

and duration of HD therapy in the above patients. Hence, age and time on HD treatment may 

also contribute to the endothelial dysfunction observed in ESRD patients with androgen 

deficiency. We have excluded all diabetic subjects as diabetes is independently correlated 

with vascular alterations in ESRD (34). It is of note that the two groups of ESRD patients 

(with and without androgen deficiency) had comparable clinical characteristics. However, the 

relationship between low testosterone levels and endothelial dysfunction in ESRD is by no 

means an isolated phenomenon and thus can not be considered as a causal one.  

          Male sex steroids appear to have widespread actions in both central and peripheral 

arterial regions. Androgen receptors have been identified in vascular tissues in experimental 

animals and cell culture (35-38) but are less well studied than female sex steroid receptors. In 

contrast with our results, androgen deprivation has, however, been shown to enhance 
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endothelium-dependent vasodilation in non-ESRD men (39). Androgens also increase smooth 

muscle cell proliferation (40) and monocyte adhesion to endothelial cells (41), atherogenic 

effects that also promote arterial stiffening.  However, the above relationships were not 

observed in uremic subjects. We could speculate that low testosterone levels may reflect 

increased oxidative stress which has been related with severe impairment of endothelium-

dependent vasodilatation in patients with ESRD. (42) Furthermore, there is considerable 

clinical interest in determining whether testosterone replacement of men on maintenance 

hemodialysis who have low testosterone levels will increase their fat-free mass, muscle 

strength, physical function, and health-related quality of life. (43) If the relationship of low 

testosterone levels and endothelial dysfunction in ESRD is further confirmed, thereafter the 

possible improvement of vascular function during testosterone replacement therapy would be 

another crucial outcome measure to study.  

          Concluding, the present results indicated that ESRD patients with androgen deficiency 

had increased CCA-IMT, atherosclerotic plaque occurrence and reduced flow- and nitrate-

mediated vasodilatation compared to ESRD patients without androgen deficiency. Also, 

reduced serum testosterone concentrations were correlated with measures of endothelial 

dysfunction in ESRD patients with androgen deficiency.  

.  
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Tables 
 

              Table 1. Clinical and cardiovascular parameters of the study population.  

                             Values are shown as mean ± SD 

 
Parameters ESRD patients with 

androgen deficiency (n=50) 

ESRD patients without 

androgen deficiency (n=50) 

Age(yrs) 48.5 ±  10.5 47.8 ±  9.5 

Hemodialysis duration (yrs) 6.8 ± 4.9 6.4 ± 4.5 

Smoking status (p yr) 11 ± 17.7 11.9 ± 19.2 

Past history of hypertension 23/50 22/50 

BMI (kgr/m2) 25 ± 1.4 25.5 ± 1.2 

SBP (mmHg) 136 ± 10.4 137 ± 9 

PP (mmHg) 67 ± 4.5 66 ± 7.5 

LVDD (mm) 50.3 ± 3.9 50.2 ± 4.3 

LVMI (g/m2) 150.1± 20.1* 147.1 ± 24.3 

E/A (ratio) 1 ± 0.5 1,1± 0.3 

AODD (cm) 3.33 ±  0.6* 3.1 ± 0.4 

LV Ejection Fraction 59 ± 5.2 60 ± 6.6 

CCA-IMT(μm) 838.6 ± 132** 801,8 ± 117 

CCA diameter (mm) 6.7 ± 1.1* 6.5 ± 0.8 

CCA atherosclerosis (ratio)a 1.7 ± 0.6** 1.4  ± 0.7 

FMD% 7.6 ± 3.8* 8.8 ± 5.1 

NMD% 17.5 ± 4.2* 18.6 ± 6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abbreviations are: ESRD=end-stage renal disease; BMI=body mass index; SBP=systolic  

blood pressure; PP=pulse pressure; LVDD= left ventricular end-diastolic diameter; LVMI=left  

ventricular mass index; E/A= early (E) to late (A) transmitral peak velocity; AODD=aortic diastolic  

diameter; CCA=common carotid artery; IMT=intima-media thickness; aPlaques: 1=absent; 

2=present; FMD= flow mediated dilatation; NMD= nitrate mediated dilatation.  Analysis of variance 

between ESRD patients with and without androgen deficiency* p<0.05 **p<0.001 
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Table 2. Blood Chemistry; values are shown as mean ± SD. 
 
Parameters ESRD patients with androgen 

deficiency (n=50) 

 ESRD patients without androgen 

deficiency (n=50) 

Hemoglobin (g/dl) 12 ± 1.6 12.4 ± 1.5 

Creatinine (mmol/l) 1.1 ± 0.2 1 ± 0.23 

Serum albumin (g/l) 37.3 ± 5.2 38 ± 5.6 

Total cholesterol (mmol/l) 5 ± 0.7 5.2 ± 0.6 

HDL cholesterol (mmol/l) 0.91±  0.5* 1.1 ±  0.6 

Triglycerides (mmol/l) 1.8 ± 1.4* 1.6 ± 1.5 

Plasma fibrinogen (g/l) 4.6 ± 1.6 4.7 ± 1.5 

Total serum  testosterone (ng/dl) 192 ± 79** 510 ± 130 

Free serum  testosterone (pg/ml) 54 ± 37** 110 ± 25 

LH (u/l) 13.7 ± 6.8** 5.3 ± 3.2 

SHBG (nmol/l) 62 ± 15  61 ± 16  

Abbreviations are: ESRD= end-stage renal disease patients; HDL= high-density lipoprotein; LH= 

luteinizing hormone; SHBG= sex hormone-binding globulin. Analysis of variance between ESRD patients 

with and without androgen deficiency; *p<0.05 **p<0.001 
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Figure Legends 

Figure 1. Scatterplot demonstrating decreased serum concentrations of total (circles) and free 

(triangles) testosterone versus time on hemodialysis treatment (years) in nondiabetic, uremic 

men with androgen deficiency (n=50).  

Figure 2. Scatterplot demonstrating the positive relationship between total (circles) as well 

as  free (triangles) serum testosterone levels and flow-mediated vasodilatation (FMD) (%) of 

the brachial artery in nondiabetic, uremic men with androgen deficiency (n=50).  

Figure 3:  Scatterplot demonstrating the positive relationship between total (circles) as well 

as  free (triangles) serum testosterone levels and nitrate-mediated vasodilatation (NMD) (%)  

of the brachial artery in nondiabetic, uremic men with androgen deficiency (n=50). 
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6. Μεταβολές των βιοφυσικών ιδιοτήτων της εγγύς μοίρας της αορτής σε 
ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου  
 
Εισαγωγή 
Οι διαταραχές των βιοφυσικών ιδιοτήτων των μεγάλων περιφερικών αρτηριών [1][2] 
και ιδιαίτερα της αορτής [2][3], είναι συχνές στη νεφρική ανεπάρκεια και φαίνεται 
ότι συμβάλλουν σημαντικά στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε 
αυτούς τους ασθενείς. [3][4] Αν και έχουν διερευνηθεί διάφορες αιματηρές και μη 
μέθοδοι ποσοτικοποίησης των αγγειακών βιοφυσικών ιδιοτήτων [5][6][7], 
παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες. Οι αιματηρές μέθοδοι [8] χρησιμοποιούν 
καθετήρες με μανομετρικό άκρο, οι οποίοι επιτρέπουν ακριβή μέτρηση της αγγειακής 
σκλήρυνσης σε συγκεκριμένες περιοχές των αγγείων, αλλά οι προσεγγίσεις αυτές 
έχουν μειωμένη κλινική χρησιμότητα. Η αρτηριακή σκλήρυνση μπορεί να εκτιμηθεί 
αναίμακτα με έμμεσες μετρήσεις της ταχύτητας σφυγμικού κύματος (PWV), με βάση 
το χρόνο που χρειάζεται για να μεταδοθεί το σφυγμικό κύμα σε μια συγκεκριμένη 
απόσταση κατά μήκος τους αγγειακού δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να 
γίνουν χρησιμοποιώντας την υπερηχογραφική μέθοδο Doppler "foot-to-foot" [9], την 
τονομετρία επιπέδωσης [10] και τη μαγνητική τομογραφία (MRI). [11]  
Κρίσιμα σημεία των μεθόδων αυτών είναι η ακριβής μέτρηση του χρόνου και του 
μήκους μετάδοσης του σφυγμικού κύματος, ενώ η MRI είναι ακόμα αρκετά ακριβή, 
χρονοβόρα και δεν είναι ευρέως διαθέσιμη στην καθ' ημέρα κλινική πράξη.  
Αναπτύξαμε μια νέα υπερηχογραφική εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί τις ευρέως 
διαθέσιμες τεχνικές Doppler (duplex) ως εργαλείο για την εκτίμηση των βιοφυσικών 
ιδιοτήτων της εγγύς μοίρας της αορτής. Αξιολογήσαμε με την τεχνική μας υγιείς 
μάρτυρες και μια κοόρτη ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD), αφού 
είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μεταβολές των 
αορτικών βιοφυσικών ιδιοτήτων.  
 
Μέθοδοι 
Πληθυσμός μελέτης  
Εβδομήντα ένας αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς από μια κοόρτη 168 ασθενών με ESRD 
πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής αυτής της μελέτης τομής. Οι ασθενείς ήταν 
υποψήφιοι για είσοδο στη μελέτη, αν υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση (HD) για >9 
μήνες. Τα κριτήρια αποκλεισμού περιελάμβαναν την κολπική μαρμαρυγή, την μη 
ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση (οριζόμενη ως ΑΠ>140/90 mm Hg προ της συνεδρίας 
αιμοκάθαρσης), τη μέτρια ή σοβαρή αορτική βαλβιδοπάθεια, τη χρόνια 
πνευμονοπάθεια, τη διάταση της ανιούσας αορτής >45 mm, οποιαδήποτε εμφανή 
συμπτώματα οξείας φλεγμονώδους νόσου και νοσηλεία κατά το προηγούμενο 6μηνο 
για ασταθή στηθάγχη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όλοι οι ασθενείς διέκοψαν την 
αντιυπερτασική τους θεραπεία 1 εβδομάδα πριν την εισαγωγή στη μελέτη για να 
αποφευχθεί η οξεία δράση της αντιυπερτασικής αγωγής. Ο έλεγχος της ΑΠ 
διευκολυνόταν από τη μέθοδο του "ξηρού βάρους" (ως ξηρό βάρος ορίζεται το 
σωματικό βάρος κάτω από το οποίο ένας ασθενής με φυσιολογικά επίπεδα 
αλβουμίνης εμφανίζει υπόταση ή μυϊκές κράμπες ή έκδηλη ορθοστατική υπόταση).  
Εξήντα δύο ασθενείς χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής ή νεφρικής νόσου, ισότιμων ως 
προς την ηλικία,  το φύλο και την επιφάνεια σώματος (BSA), χρησίμευσαν ως ομάδα 
ελέγχου. Οι ασθενείς έφεραν αρτηριοφλεβική αναστόμωση για την HD. Η διαδικασία 
αυτή πραγματοποιήθηκε με την ίδια τυποποιημένη τεχνική, με την ίδια συνθετική 
μεμβράνη αιμοκάθαρσης, κατάλληλη για την επιφάνεια σώματος του ασθενή, με 
διάλυμα διττανθρακικών και με ελεγχόμενο ρυθμό υπερδιήθησης . Η διάρκεια των 



συνεδριών αιμοκάθαρσης ήταν εξατομικευμένη (4 ώρες, 3 φορές εβδομαδιαίως) για 
την επίτευξη συνολικής δόσης αιμοκάθαρσης (Kt/V)>1.2 (1.39±0.18).  
  Οι πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε κατά την εισαγωγή 
περιελάμβαναν το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τις καπνιστικές συνήθειες και 
το προηγούμενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου, υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη. 
Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων μας. Η μελέτη ήταν 
σύμφωνη με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι και εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας. Όλοι οι ασθενείς παρείχαν γραπτή πληροφορημένη συναίνεση.  
 
Υπερηχογραφική μελέτη  
Ελήφθησαν οι τυπικές ηχοκαρδιογραφικές M-mode, δύο διαστάσεων (2D) και 
Doppler μετρήσεις της αριστερής κοιλιακής λειτουργίας, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της American Society of Echocardiography [14] και η BP μετρήθηκε [με 
σφυγμομανόμετρο, χρησιμοποιώντας τις φάσεις I (SBP) και V (DBP) των ήχων 
Korotkoff] κατά την ίδια συνεδρία στον ίδιο πληθυσμό. Οι βασικές μετρήσεις έγιναν 
κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες μετά την εισαγωγή στη μελέτη, το πρωί πριν τη 
συνεδρία του μέσου της εβδομάδας. Η αρτηριακή πίεση (BP) μετριόταν στον 
αντίπλευρο βραχίονα από την αρτηριοφλεβική αναστόμωση Η πίεση παλμού (PP) 
υπολογίστηκε ως: PP=SBP-DBP και η μέση BP (MABP) ως MABP=DBP+PP/3. 
Ελήφθησαν πέντε μετρήσεις σε διαστήματα 2 λεπτών και η μέση τιμή των 
τελευταίων 3 θεωρήθηκε ως αντιπροσωπευτική. Η καρδιακή συχνότητα 
προσδιορίστηκε από το ΗΚΓ 3 διαύλων. Η βασική ηχοκαρδιογραφική μελέτη 
πραγματοποιήθηκε με ένα Hewlett-Packard Sonos 2500 (Andover, Mass.,USA), 
εξοπλισμένο με ευρείας γωνίας, φασικής διάταξης ηχοβολέα 2.5 ή 2.0 MHz. Οι 
εξετάσεις καταγράφηκαν σε βιντεοταινία για μετέπειτα offline ανάλυση.  
Ο αορτικός δακτύλιος μετρήθηκε στο επίπεδο των πτυχών της αορτικής βαλβίδας. 
Από την υπερστερνική προβολή καταγράφηκε με το PW-Doppler η ροή στην ανιούσα 
αορτή με ταχύτητα σάρωσης 100 mm/s. Ο όγκος δειγματοληψίας τοποθετήθηκε στο 
κέντρο της ανιούσας αορτής και ο χρόνος 1 (T1) μετρήθηκε από το κύμα R του 
συμπλέγματος QRS ως την έναρξη της αορτικής ροής. Ο δειγματοληπτικός όγκος 
τοποθετήθηκε στη συνέχεια στο απώτερο δυνατό σημείο στο μέσον της κατιούσας 
αορτής. Καταγράφηκε και πάλι το σήμα Doppler και μετρήθηκε ο χρόνος 2 (T2)από 
το κύμα R του συμπλέγματος QRS μέχρι την αρχή της ροής στο παλμικό Doppler της 
κατιούσας αορτής. Το αορτικό μήκος (AOL) μετρήθηκε στο ηχοκαρδιογράφημα 2 
διαστάσεων. Ορίστηκε ως η απόσταση από το δειγματοληπτικό όγκο του παλμικού 
Doppler στην κατιούσα αορτή ως το ανατομικό οδηγό σημείο της ανιούσας αορτής 
(Εικ. 1). Οι καταγραφές Doppler ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 10 καρδιακών κύκλων 
και χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές για τη στατιστική ανάλυση. Από τη 
δισδιάστατη εικόνα, ελήφθη μια καταγραφή M-mode στην ανιούσα αορτή, περίπου 3 
cm από το επίπεδο του αορτικού δακτυλίου και μετρήθηκαν η αορτική συστολική 
(AOS) και διαστολική διάμετρος (AOD). Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι 
υπολογισμοί: χρόνος μετάδοσης (TT) = T2-T1, PWVr = AOL/TT (m/s). Εμβαδόν 
διατομής της AO (CSA) =. (AO δακτύλιος/2)2 (cm2), χαρακτηριστική αντίσταση 
διορθωμένη για τη διάμετρο της ανιούσας αορτής  (ZCS) = PWV . /AOS CSA (όπου 
ñ=1.06), συντελεστής ελαστικότητας (EP) = (SBP – DBP)/[(AOS – AOD)/AOD] και 
δείκτης b σκλήρυνσης αρτηριακού τοιχώματος = ln (SBP/DBP)/[(AOS – 
AOD)/AOD].  
 
Μεταβλητότητα στον ίδιο παρατηρητή και μεταξύ παρατηρητών  



Η βραχυπρόθεσμη επαναληψιμότητα της μεθόδου εκτιμήθηκε σε 98 ασθενείς (49 
φυσιολογικούς και 49 αιμοκαθαιρόμενους). Οι υπερηχογραφικές μετρήσεις 
επαναλήφθηκαν μετά από 48 ώρες μετά την αρχική μέτρηση από τον ερευνητή που 
πραγματοποίησε την αρχική μελέτη και διασταυρώθηκαν από έναν πεπειραμένο 
υπερηχολόγο. Εκτιμήθηκε η μεταβλητότητα των μετρήσεων της PWV στον ίδιο 
παρατηρητή και μεταξύ των παρατηρητών.  
 
Βιοχημικές εξετάσεις 
Δείγματα αίματος ελήφθησαν το πρωί μετά από νηστεία από το προηγούμενο βράδυ 
σε ημέρα χωρίς συνεδρία HD. Πλήρες αίμα χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 
του αιματοκρίτη, πλάσμα σε EDTA για την ολική χοληστερόλη, την LDL, την HDL 
και τα τριγλυκερίδια και ορός για τις άλλες βιοχημικές εξετάσεις.  
 
Στατιστική ανάλυση  
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση). Οι συσχετίσεις 
μεταξύ των συνεχών μεταβλητών εκτιμήθηκαν με το συντελεστή συσχέτισης 
Pearson. Για τις κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman.  
Το προηγούμενο ιστορικό διαβήτη, υπέρτασης και καπνίσματος εισήχθη ως 
διχοτομική μεταβλητή (0=όχι, 1=ναι). Χρησιμοποιήθηκε πολυπαραγοντική γραμμική 
ανάλυση παλινδρόμησης για τνα εκτιμηθεί ποιες από τις μονοπαραγοντικές 
συσχετίσεις με την PWV ήταν ανεξάρτητες. Οι συγκρίσεις ομάδων έγιναν με τη 
δοκιμασία Student’s t-test ή τη δοκιμασία Mann-Whitney U-test. Η συμφωνία μεταξύ 
των επανειλημμένων μετρήσεων εκτιμήθηκε με τη μέθοδο ανάλυσης συμφωνίας 
Bland-Altman [15], ενώ τα σφάλαμτα και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης 
υπολογίστηκαν επίσης σύμφωνα με τους Bland-Altman. Τιμή P (αμφίπλευρη σε όλες 
τις δοκιμασίες) <0.05 θεωρήθηκε σημαντική. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS, 
έκδοση 11.0 (SPSS for Windows 11.0). 
 
Αποτελέσματα  
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης. Όλοι οι 
ασθενείς ελάμβαναν ανασυνδυασμένη ανθρώπειο ερυθροποιητίνη και 
φωσφοροδεσμευτικά. Αντιυπερτασική θεραπεία ελάμβαναν 39.4% των ασθενών 
(46.4% αναστολέα ΜΕΑ, 28.5% αποκλειστή διαύλων ασβεστίου, 21.4% β-
αποκλειστή, 3.5% θεραπεία συνδυασμού) και 16 (22.5 %) ελάμβαναν στατίνη.  
Οι ασθενείς εμφάνιζαν χαμηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης (p<0.001) και αλβουμίνης 
ορού (p<0.001) και υψηλότερες τιμές LDL-, HDL-, ολικής χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων ( p<0.001) σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Οι ασθενείς είχαν 
μεγαλύτερη PP (p<0.001), διάμετρο ανιούσας αορτής (p<0.001), PWV (p<0.001), 
Zcs (p<0.001), δείκτη b (p<0.001) και δείκτη μάζας της LV (LVMI) (p<0.001) σε 
σύγκριση με τους μάρτυρες (Πίνακας 1). Η PWV συσχετιζόταν με την ηλικία 
(r=0.44, p<0.001) (Εικ. 2), το χρόνο υπό HD (r=0.51, p<0.001) (Εικ.2), PP (r=0.35, 
p=0.002), τον LVMI (r=0.29, p=0.01), το ιστορικό καπνίσματος (r=0.29, p=0.02), το 
διαβήτη (r=0.45, p<0.001) και την υπέρταση (r=0.43, p<0.001).  
Ανάλογα με το χρόνο υπό HD, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα A 
(διάρκεια HD 1-5 έτη, 25 ασθενείς), ομάδα B (διάρκεια HD 6-9 έτη, 26 ασθενείς) και 
ομάδα C (διάρκεια HD 10-15 έτη, 20 ασθενείς). Οι ασθενείς των ομάδων B και C 
εμφάνισαν μεγαλύτερη PWV σε σύγκριση με την ομάδα A [6.31(1.02) και 6.58(0.59) 
έναντι 5.42(1.09) m/sec, p=0.004 και p<0.001 αντίστοιχα], ενώ δεν υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων B και C (p=0.29 ). Στους ασθενείς υπό HD, 
η PWV διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται με τις μετρήσεις M-mode στην ανιούσα αορτή 



Ep (r=0.56, p<0.001), δείκτης b (r=0.58, p<0.001) και Zcs (r=0.38, p=0.001) (Εικ. 4). 
Δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ PWV και SBP (r=0.14, p=0.22), DBP (r=-
0.14, p=0.22), MABP (r =0.04, p=0.69) ή των βιοχημικών παραμέτρων. Οι ασθενείς 
διαιρέθηκαν ανάλογα με τις διάμεσες τιμές της SBP (138 mmHg), της DBP (70 
mmHg) και της MABP (92.6 mm Hg) και η ανάλυση των υποομάδων δεν αποκάλυψε 
σημαντικές διαφορές στην PWV.  
Η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι μεταξύ των μεταβλητών που 
συσχετίζονταν με την PWV, ο χρόνος υπό HD (b=0.45 p=0.001, 95% CI=0.21-0.88) 
και το ιστορικό διαβήτη (b=0.38, p=0.01, 95% CI=0.44-1.31) ήταν ανεξάρτητοι 
προγνωστικοί δείκτες των τιμών  PWV.  
 
Επαναληψιμότητα 
Οι μέσες τιμές των επανειλημμένων από τον ίδιο παρατηρητή μετρήσεων της PWV 
που έγιναν αρχικά και 48 ώρες αργότερα ήταν 4.88 (1.49) και 4.93 (1.56) m/s, 
αντίστοιχα. Η ανάλυση Bland-Altman (Εικ. 3, Εικ.4) έδειξε ότι το σφάλμα ήταν 
0.052, (95% CI=0.002-0.102) και τα 95% περιθώρια της διακύμανσης της συμφωνίας 
στον ίδιο παρατηρητή ήταν (-0.44) ως 0.54. Οι μέσες τιμές για τις μετρήσεις της 
PWV από τους δύο παρατηρητές Α και Β ήταν 4.8(1.4) έναντι 5.0(1.6) m/s. Η 
ανάλυση Bland-Altman (Εικ. 3, Εικ.4) έδειξε ότι το σφάλμα ήταν 0.12 (95% 
CI=0.056-0.184) και τα 95% περιθώρια της διακύμανσης της συμφωνίας μεταξύ των 
παρατηρητών ήταν (-0.50) - 0.745.  
 
Συζήτηση 
Στην παρούσα μελέτη συνδυάσαμε τις υφιστάμενες 2-Dκαι Doppler 
ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές για να αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο για την αναίμακτη 
εκτίμηση των τοπικών βιοφυσικών ιδιοτήτων της αορτής στους ενήλικες. Η τεχνική 
αυτή λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία της εγγύς μοίρας της αορτής και μπορεί να 
περιγράψει τις ιδιότητές της. 
Δεδομένου ότι αρκετές επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
βλάβες των μεγάλων ελαστικών αρτηριών στους ασθενείς με ESRD ενισχύονται 
ανεξάρτητα από την ηλικία και την αρτηριακή πίεση [16] και είναι σημαντικός 
παράγοντας που συμβάλλει στην υψηλή καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα 
σε αυτούς τους ασθενείς [3,17], ο πληθυσμός αυτός είναι ιδιαιτέρως κατάλληλος για 
την επικύρωση της μεθόδου μας για την εξέταση της σκλήρυνσης της εγγύς αορτής. 
Νέο εύρημα της μελέτης μας ήταν ότι οι ασθενείς με ESRD παρουσίαζαν αυξημένη 
τοπική αορτική σκλήρυνση, όπως καταγράφεται από τις αυξημένες τοπικές τιμές 
PWV, Ep, Zcs και b- index, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Η PWV, όπως μετριέται 
με την ανωτέρω μέθοδο, συσχετιζόταν με τις μετρήσεις M-mode της αορτικής 
σκλήρυνσης.  
Υπερηχογραφική εκτίμηση της αορτικής σκλήρυνσης  
Αυτή η νέα μέθοδος εκτιμά την τοπική αορτική PWV. Μια ανάλογη μέθοδος έχει 
χρησιμοποιηθεί σε παιδιατρικό πληθυσμό. [18] Στους ενήλικες, η PWV σε αυτήν 
αορτική περιοχή έχει μετρηθεί με τεχνικές MRI. [11][19] Οι τιμές μας για την ομάδα 
ελέγχου ήταν ανάλογες με τις εκτιμώμενες τιμές [3.94(0.57) έναντι 3.8 (0.7) m/s] με 
το MRI από τους Groenink και συν. [19] Όπως φαίνεται από την εξίσωση Moens-
Koerteweg, η PWV, η οποία είναι ανάλογη με την τετραγωνική ρίζα του ελαστικού 
συντελεστή του Young, είναι μεγαλύτερη στις σκληρυμένες αρτηρίες. [5] Οι London 
και συν. ανέφεραν αυξημένη PWV στους ασθενείς με ESRD σε σύγκριση με τους 
μάρτυρες. [2] Το νέο εύρημα της παρούσας μελέτης ήταν ότι, εκτός από την 
αυξημένη PWV κατά μήκος της αορτής στους ασθενείς με ESRD, υπάρχουν επίσης 



στοιχεία αυξημένης τοπικής PWV, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Πειραματικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι η τοπική PWV αντανακλά καλά την κατανομή και τη 
βαρύτητα των αθηροσκληρυντικών βλαβών και την σκλήρυνση του αορτικού 
τμήματος στο οποίο μεταδίδεται το σφυγμικό κύμα.[20] Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι η επακόλουθη σκλήρυνση του αορτικού τοιχώματος στην ESRD οφείλεται σε 
αρτηριοσκλήρυνση, μια διαδικασία η οποία εκδηλώνεται ως γενικευμένη εκφύλιση 
του μέσου χιτώνα, προκαλώντας διάταση και σκλήρυνση των αρτηριών, σε 
συνδυασμό με την αθηροσκλήρυνση, η οποία τυπικά διαταράσσει τη λειτουργία 
μεταφοράς.[21] Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς υπό HD για περισσότερο 
από 5 έτη είχαν αυξημένη PWV σε σύγκριση με τους άλλους ασθενείς με ESRD. Η 
παρατήρηση αυτή συμπίπτει με προηγούμενες αναφορές [22] [23] και φαίνεται ότι, 
αν και η αρτηριοσκλήρυνση είναι πολυπαραγοντική στους ασθενείς με ESRD, η ίδια 
η αιμοκάθαρση μπορεί να παίζει ρόλο στην εξέλιξη της σκλήρυνσης της εγγύς μοίρας 
της αορτής.  
Ως σήμερα, η αναίμακτη εκτίμηση της αορτικής PWV γινόταν κυρίως με το PW 
doppler echo (μέθοδος "foot-to-foot") και το MRI. Ωστόσο, στη μέθοδο foot-to-foot, 
ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου μετάδοσης και του μήκους των αγγειακών 
τμημάτων είναι κρίσιμοι παράγοντες, ενώ η μέτρηση του αορτικού μήκους στην 
επιφάνεια του σώματος είναι προσεγγιστική, ειδικά σε ασθενείς που, όπως οι 
ασθενείς με ESRD, έχουν ελικοειδή αγγεία. [7] Αυτή η επιφανειακή μέτρηση του 
μήκους της αορτής επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως το λίπος, το 
μέγεθος του μαστού και τυχόν θωρακικές ή σπονδυλικές ανωμαλίες. Από την άλλη 
πλευρά, το MRI δεν είναι μια παρά τη κλίνη τεχνική και είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιηθεί για σειριακή παρακολούθηση στην καθ' ημέρα κλινική πράξη. Η 
μέθοδός μας είναι μια νέα εφαρμογή μια ευρέως χρησιμοποιούμενης 
υπερηχογραφικής τεχνικής, που χρησιμοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό, χωρίς 
ανάγκη για προχωρημένη τεχνολογία. Η μέθοδος επιτρέπει ακριβή προσδιορισμό του 
μήκους μετάδοσης του κύματος στην αορτή και χρησιμοποιεί καλώς οριζόμενα 
ανατομικά οδηγά σημεία. Από όσο γνωρίζουμε, η τεχνική αυτή duplex 
υπερηχογραφίας δεν έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν ως τρόπος μελέτης των 
βιοφυσικών ιδιοτήτων της αορτής σε ενήλικες. Η μέθοδος εξοικονομεί χρόνο, 
εφαρμόζεται εύκολα στην καθημερινή κλινική πράξη και έχει αποδεκτή 
επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα.  
Μελετήσαμε την εγγύς μοίρα της αορτής, η οποία έχει μια σύμπλοκη αγγειακή δομή 
που περιλαμβάνει τμήμα της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου και μέρος της 
κατιούσας αορτής. Είναι διαπιστωμένο ότι η αορτή είναι τοπικά ετερογενής, αφού ο 
λόγος των ελαστικών ινών προς το κολλαγόνο μεταβάλλεται  από 3.1:1 στην εγγύς 
ανιούσα αορτή σε 2.8:1 στη μεσότητα της θωρακικής μοίρας και 0.8:1 στην κοιλιακή 
μοίρα [24]. Οι μεταβολές των βιοφυσικών ιδιοτήτων της εγγύς μοίρας επηρεάζουν 
ενδεχομένως της καρδιοαορτική λειτουργική σύζευξη. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν 
συσχέτιση της PWV με τον LVMI, όπως έχουν ανακοινώσει και οι London και συν. 
[25] Ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη καρδιακής υπερτροφίας είναι η 
αυξημένη συστολική τοιχωματική τάση, [26] η οποία επηρεάζεται όχι μόνο από τις 
γεωμετρικές ιδιότητες της κοιλίας, αλλά και από την αορτική σκλήρυνση. [27]  
Παρατηρήσαμε επίσης, όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, ότι ο διαβήτης 
σχετιζόταν ανεξάρτητα με την αυξημένη αορτική PWV [10][28] και ότι στους 
ασθενείς υπό HD, η αρτηριακή BP δεν σχετίζεται με την αορτική PWV.[16][27] Το 
γεγονός ότι η PWV είναι, τουλάχιστον εν μέρει, ανεξάρτητη από την BP υποδηλώνει 
ότι ο δείκτης αυτός αρτηριακής σκλήρυνσης δεν είναι ενδεχομένως απλώς μια 



παράμετρος συναρτημένη με την BP αλλά αντανακλά πιθανώς τις συνέπειες των 
προκαλούμενων από τη νόσο δομικών μεταβολών του αρτηριακού τοιχώματος.[29]  
Οι ασθενείς υπό μακροχρόνια HD παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα ασβεστωμένων 
καρδιακών βαλβίδων, η οποία πιθανώς συσχετίζεται με την αορτική σκλήρυνση. 
Ωστόσο, επειδή το πρωτεύον τελικό μας σημείο αφορούσε την επικύρωση της 
μεθόδου μας, δεν έγιναν μετρήσεις για την εκτίμηση της βαρύτητας της βαλβιδικής 
ασβέστωσης. Συμπερασματικά, η ανωτέρω ηχοκαρδιογραφική μέθοδος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ευρέως στο μέλλον για την εκτίμηση του κινδύνου καρδιαγγειακών 
νόσων. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη σημασία και η προγνωστική αξία της τεχνικής 
μας μένουν να διαπιστωθούν.  
Τεχνικά θέματα  
Αν και μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το μήκος της αορτής στην περιοχή 
αυτή, το χρονικό διάστημα που μπορεί να μετρηθεί με ταχύτητα σάρωσης 100 mm/s 
είναι 5 ms. Δεδομένου ότι ο χρόνος μετάδοσης του κύματος πίεσης ήταν 13.8(2.45) 
ms, λόγω των υψηλών ταχυτήτων στην εγγύς αορτή, ένα πιθανό σφάλμα 5 ms θα 
επηρέαζε σημαντικά τα αποτελέσματα. Προκειμένου να μειωθεί το ανωτέρω σφάλμα 
λάβαμε τη μέση τιμή μετρήσεων 10 καρδιακών κύκλων. Παρά τα παραπάνω τεχνικά 
θέματα, οι μετρήσεις μας για την PWV στην ομάδα των μαρτύρων ήταν ανάλογα με 
εκείνα που είχαν άλλοι ερευνητές με μεθόδους MRI. [19] Επιπλέον, έχουμε 
καταγράψει στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ασθενών με ESRD και στην 
ομάδα ελέγχου, όπως έχουν αναφέρει και άλλοι. [2][28] Οι τιμές μας δεν ήταν 
ανάλογες με τις τιμές που λαμβάνονται με τη μέθοδο "foot-to-foot". Οι μετρήσεις της 
PWV με τη μέθοδο αυτή αφορούν τις συνιστώσες υψηλής συχνότητας, που 
ευθύνονται για την οξεία άνοδο του κύματος πίεσης και πρέπει επομένως να 
συγκρίνονται με την ταχύτητα φάση που προβλέπεται για τις υψηλότερες συχνότητες. 
Επομένως, οι τιμές της PWV δεν ήταν όμοιες με εκείνες που λαμβάνονται με τη 
μέθοδο "foot-to-foot", αφού αντιστοιχούν σε διαφορετικές ταχύτητες φάσης. [5][30]  
Συμπεράσματα  
Ερευνήσαμε μια νέα εφαρμογή της duplex υπερηχογραφίας στην εγγύς μοίρα της 
αορτής σε ασθενείς με κλινική  ESRD και σε υγιείς και δείξαμε ότι οι ασθενείς με 
ESRD παρουσιάζουν διαταραγμένη λειτουργικότητα της εγγύς αορτής σε σύγκριση 
με τους μάρτυρες. Επομένως, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι αυτές οι αναίμακτες 
εκτιμήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή της κατάστασης και των 
μεταβολών των αορτικών βιοφυσικών ιδιοτήτων, καθώς και ως δείκτης κινδύνου 
καρδιαγγειακής νόσου. 
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Abstract 
 
Objective: Altered biophysical properties of the aorta are a major risk factor for 
increased cardiac morbidity and mortality in patients with end-stage renal disease 
(ESRD).   
 
Aim: We present a novel, non-invasive echocardiographic application to assess the 
structural and functional properties of the complex composition of the proximal aorta. 
 
Methods: Seventy-one haemodialysis patients [age 61.3(9.3) years, dialysis duration 
79.2(51.6) months] and 62 age-matched controls were studied. From the 
suprasternal view, the distance between ascending and descending aorta was 
measured with 2D-ultrasound; the aortic flow wave transit time was measured with 
pulsed-wave Doppler. M-mode echocardiography, with simultaneous blood pressure 
estimates, was used to assess the diameters of the aortic annulus and ascending 
aorta. Pulse pressure (PP), pulse wave velocity (PWV), pressure strain elastic 
modulus (PSEM), characteristic impedance (Zcs) and β-index were calculated. 
 
Results: Patients showed increased PP [68.3(7.2) v 51.4(5) mm Hg, p<0.001],  PWV 
[6.0(1.0) v 3.9(0.5) m/sec, p<0.001], Zcs [174(57) v 110(30)(m/sec ·cm

2), p<0.001)] , 
PSEM [872(254) v 540(140) mm Hg, p<0.001]  and β-index [8.9 ( 3.4) v 
5.5(1.4),p<0.001] compared to controls. In patients PWV was correlated with age and 
time on haemodialysis (r=0.44, p<0.001 and r=0.51, p<0.001, respectively).  
 
Conclusion: A novel application of duplex ultrasound of the proximal aorta showed 
that ESRD patients have impaired proximal aortic function compared to controls. Our 
data indicate that these non-invasive measurements can be used to describe status 
and change in aortic biophysical properties and may be used as a marker for 
cardiovascular disease risk. 
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Introduction 
 
Impaired biophysical properties of the large peripheral arteries [1][2], in particular of 
the aorta [2][3], are common in renal failure and appear to contribute greatly to 
cardiovascular morbidity and mortality in these patients. [3][4]  
Although, invasive and non-invasive methods for quantifying vascular biophysical 
properties have been explored [5][6][7], they pose considerable challenges. Invasive 
methods [8] use manometer-tipped catheters, which enable precise measurement of 
vascular stiffness at specific regions of vessels, but these approaches, have limited 
clinical utility.  
Arterial stiffness can be assessed non-invasively by indirect measurements of pulse 
wave velocity (PWV), based on the time that it takes the pulse wave to travel a 
specific distance along the vasculature. These measurements can be made using the 
echo-doppler foot-to-foot method [9], applanation tonometry [10] and magnetic 
resonance imaging (MRI). [11] 
 Critical points of these methods are the precise measurement of the pulse transit 
time and the path length, while MRI is still rather expensive, time consuming and not 
readily available in daily clinical practice.  
We have developed a novel ultrasound application that uses widely available echo-
Doppler (duplex) techniques as a tool for the assessment of the biophysical 
properties of the proximal aorta. We evaluated our technique healthy control subjects 
and in a cohort of patients with end stage renal disease (ESRD), as it is well 
documented from the literature that these patients reveal altered aortic biophysical 
properties.  
 
Methods 
 
STUDY GROUP 
 
Seventy-one haemodialysis (HD) patients derived from a cohort of 168 patients with 
ESRD met the inclusion criteria of this cross-sectional study. Patients were eligible 
for entry into the study when they had been on HD for more than 9 months. Exclusion 
criteria included atrial fibrillation, uncontrolled blood pressure (defined as pre-dialysis 
blood pressure greater then 140/90 mm Hg) moderate or severe aortic valve disease, 
chronic pulmonary disease, ascending aortic dilatation >45 mm, any symptoms 
indicating acute inflammatory disease and hospitalisation (during the previous 6 
months) for unstable angina or myocardial infarction. All patients stopped their anti-
hypertensive treatment 1 week prior to entry into the study to avoid the acute effect of 
antihypertensive medication. Blood pressure control was tried with so-called “dry 
weight” methods [12]. Dry weight is defined as the body weight below, which a 
normal albuminaemic patient experiences hypotension or muscle cramps, or postural 
hypotension is clinically manifest. 
 
Sixty-two persons with no history of cardiovascular or renal disease, matched for 
age-, sex- and body surface area (BSA), served as the control group.  Patients were 
dialysed via a fistula. This procedure was done using the same standardised 
technique, including synthetic membrane haemodialyzers matched for subject’s 
BSA, bicarbonate dialysate and controlled ultrafiltration rate. The duration of dialysis 
sessions was tailored (4 hours, 3 times weekly) to achieve a total dialysis dose 
(Kt/V)>1.2[1.39(0.18)]. Information compiled from the questionnaire filled out at 
enrolment included personal and family history, smoking habits and previous history 
of coronary heart disease, hypertension, and diabetes mellitus. All pertinent 
information was stored in our database. The study conformed to the principles 
outlined in the Declaration of Helsinki [13] and was approved by the Institutional 
Ethics Committee. All patients gave written, informed consent.  
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ULTRASOUND STUDY 
 
Standard M-mode, 2-dimensional echocardiography and Doppler measurements of 
left ventricular function, according to the recommendations of the American Society 
of Echocardiography [14] and blood pressure measurement [sphygmomanometry 
using phase I (systole = SBP) and phase V (diastole = DBP) Korotkoff’s sounds] 
were performed during the same session for each of the study population . 
The baseline measurements were made during the 2 weeks after inclusion, on the 
morning before the midweek haemodialysis. Blood pressure (BP) was measured in 
the arm contralateral to the arteriovenous shunt using a mercury  
sphygmomanometer and a cuff of appropriate size. Pulse pressure (PP) was 
estimated as PP=SBP-DBP and mean BP (MABP) as MABP=DBP+PP/3. Subjects 
were in the supine position for at least 15 minutes before the first measurement. Five 
BP measurements were performed, at two-minute intervals, and their average value 
was used in the statistical analysis. The heart rate was determined from the 3-lead 
orthogonal ECG. Baseline echocardiography was performed using a Hewlett-
Packard Sonos 2500 (Andover, Mass) ultrasound device with a 2.5 or 2.0 MHz wide-
angle phased-array transducer and all examinations were recorded on videotape for 
subsequent offline data analysis.  
The aortic annulus was measured at the level of the valve leaflets. From the 
suprasternal view a pulsed wave (PW)- Doppler tracing of the ascending aorta was 
recorded at a sweep speed of 100 mm/s. The sample volume was placed in the 
centre of the ascending aorta adjacent to the right pulmonary artery and time 1 (T1) 
was measured from the R wave of the QRS complex to the onset of the PW-Doppler 
aortic flow. The sample volume was then placed as distally as possible in the centre 
of the descending aorta. The Doppler tracing was again recorded and time 2 (T2) was 
measured from the R wave of the QRS complex, which was used as a fixed 
reference time point, to the onset of the PW-Doppler descending aortic flow. Aortic 
length (AOL) was measured on 2-dimensional ultrasound images. It was defined as 
the distance from the PW-Doppler sample volume in the descending aorta to the 
anatomical landmark of the ascending aorta adjacent to the right pulmonary artery 
(Fig.1). The Doppler tracings in the ascending and descending aorta were recorded 
within 10 seconds of each other, thus minimising confounding effects of heart rate 
changes. From the 2-dimensional image, an M-mode recording was made of the 
ascending aorta, approximately 3 cm from the level of the aortic annulus, and aortic 
systolic (AOS) and diastolic diameters (AOD) were measured using the leading edges 
of the ultrasound interfaces. Wall thickness was not measured, as its thickness is 
gain dependent. The Doppler tracings and 2-dimensional images were obtained 
during 10 cardiac cycles and averages of the measurements were used for the 
statistical analyses. The following calculations were used: transit time (TT) = T2-T1; 
PWV = AOL/TT (m/s); AO cross-sectional area (CSA) =  × (AO annulus/2)2 (cm2); 
characteristic impedance corrected for ascending aorta diameter (ZCS) = PWV × 
/AOS CSA(where ρ=1.06); pressure strain elastic modulus (EP) = (SBP – DBP)/[(AOS 
– AOD)/AOD]; and arterial wall stiffness β-index = ln (SBP/DBP)/[(AOS – AOD)/AOD]. 
 
INTRA- AND INTER-OBSERVER VARIABILITY  
 
The short-term reproducibility of the method was assessed in 98 patients (49 normal 
and 49 haemodialysis (HD) patients). Ultrasound measurements were repeated after 
48 hours after the initial measurement by the sonographer who performed the initial 
scans and were also cross-checked by a second experienced sonographer. Inter-
observer and intra-observer variability of PWV measurements were estimated 
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BLOOD CHEMISTRY 
 
Blood samples were taken in the morning after an overnight fast on a non-dialysis 
day. Whole blood was used for haematocrit, EDTA-plasma for total-, LDL-, HDL-
cholesterol and triglycerides and serum for other biochemical assays, including 
creatinine and albumin.  
 
 
 

STATISTICAL ANALYSIS 

Summary data are expressed as mean (standard deviation). Correlations between 
continuous variables were assessed using the Pearson correlation coefficient. For 
ordinal data the Spearman rank correlation was used.  

Previous history of diabetes, hypertension, coronary heart disease and smoking were 
entered as dichotomous variables (0=no, 1=yes).Backward stepwise linear 
regression analysis was used to assess which of the statistically significant 
correlations between variables were independently correlated with PWV.  Group 
comparisons were made using the unpaired Student’s t-test or the Mann-Whitney U 
test, as appropriate. 
Agreement between repeated intra and inter-observer measurements was evaluated 
by the agreement analysis method of Bland-Altman [15], while bias and 95% con-
fidence intervals were also calculated as described by Bland-Altman. [15] A two-
tailed significance level of 0.05 was considered statistically significant. All analyses 
were performed using a commercially available statistical package (SPSS for 
Windows 11.0). 
 
Results 
 
Table 1 shows the characteristics of the study population. All patients were receiving 
recombinant human erythropoietin and phosphate binders. Antihypertensive 
treatment was administered in 39.4% of the patients (46.4% ACE inhibitor, 28.5% 
calcium antagonist, 21.4% b-blocker, 3.5% combination therapy) and 16 patients 
(22.5 %) were on statin therapy.  
 

Patients showed lower values of hemoglobin (p<0.001) and serum albumin (p<0.001) 
and higher LDL-, HDL-, total cholesterol and triglyceride levels (all p<0.001) 
compared to controls. Patients had greater PP (p<0.001), ascending aortic diameter 
(p<0.001), PWV (p<0.001), Zcs (p<0.001), β- index (p<0.001) and LV mass index 
(LVMI) (p<0.001) compared to controls (Table 1).   PWV was correlated with age 
(r=0.44, p<0.001) (Fig.2), time on haemodialysis (HD) (r=0.51, p<0.001) (Fig.2), PP 
(r=0.35, p=0.002), LVMI (r=0.29, p=0.01), previous history of smoking (r=0.29, 
p=0.02), diabetes (r=0.45, p<0.001) and hypertension (r=0.43, p<0.001).  
 
According to their time on HD, patients were classified into 3 groups: group A (HD 
duration 1-5 years, 25 patients), group B (HD duration 6-9 years, 26 patients) and 
group C (HD duration 10-15 years, 20 patients).Patients in groups B and C showed 
greater PWV compared to group A [6.31(1.02) and 6.58(0.59) vs 5.42(1.09) m/sec, 
p=0.004 and p<0.001 respectively] while no significant differences were found 
between Groups B and C (p=0.29 )  In HD patients PWV thus measured was found 
to correlate with the ascending aorta M-mode measurements of Ep (r=0.56, 
p<0.001), β-index (r=0.58, p<0.001) and Zcs (r=0.38, p=0.001) (Fig.4). No significant 
correlation between PWV and SBP (r=0.14, p=0.22), DBP (r=-0.14, p=0.22), MABP  
(r =0.04, p=0.69), or biochemical parameters was found. Patients were divided 
according to median values of SBP (138 mmHg), DBP (70 mmHg) and MABP (92.6 
mm Hg) and subgroup analysis revealed no significant differences in PWV.  
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Stepwise backward linear regression analysis showed that among the variables that 
were correlated with PWV, the time on HD (b=0.45 p=0.001, 95% CI=0.21 to 0.88) 
and history of diabetes (b=0.38, p=0.01, 95% CI=0.44 to 1.31) were independent 
predictors of PWV levels. 
 
 
REPRODUCIBILITY  
 
The mean values of repeated intra-observer PWV measurements performed initially 
and  48 hours later were 4.88 (1.49) and 4.93 (1.56) m/s respectively. Bland-Altman 
analysis (Fig. 3, Fig.4) showed that bias was 0.052, (95% CI=0.002 to 0.102) and 
95% limits of agreement of intra-observer variation were (-0.44) - 0.54.  The mean 
values for inter-observer PWV measurements performed by observers A and B were, 
4.8(1.4) v 5.0(1.6) m/s. The Bland-Altman analysis (Fig. 3,Fig.4) showed that bias 
was 0.12 (95% CI=0.056 to 0.184) and 95% limits of agreement of inter-observer 
variation were (-0.50) - 0.745.  
 
Discussion 
 
In this study we combined existing 2-D cardiac ultrasound and Doppler techniques to 
develop a novel tool for the non-invasive assessment of regional aortic biophysical 
properties in adults. This technique takes into account the diversity of the proximal 
aorta and is able to describe its properties.  
Since several epidemiological and clinical studies have shown that damage of large 
elastic arteries in ESRD patients is enhanced independently of age and blood 
pressure [16] and is a major contributory factor to the high cardiovascular morbidity 
and mortality in those patients [3,17] , such a population is particularly appropriate for 
the validation of our method for examining the stiffness in proximal aorta. 
A new finding in our study was that ESRD patients exhibited increased regional aortic 
stiffness as documented by increased regional PWV, Ep, Zcs and β- index, 
compared to controls.  PWV as measured by the above method was correlated with 
M-mode measurements of aortic stiffness.  
 
ULTRASOUND ASSESSMENT OF AORTIC STIFFNESS 
This novel method estimates the regional aortic PWV . An analogous method has 
been used in a paediatric population. [18] In adults PWV in this aortic region has 
been measured by MRI techniques. [11][19] Our values for the control group were 
analogous to the estimated values [3.94(0.57) vs. 3.8 (0.7) m/s] of the MRI technique 
used by Groenink et al. [19]  As stated by the Moens-Koerteweg equation, PWV, 
which is proportional to the square root of Young’s elastic modulus, travels faster in 
stiffer arteries .[5] London et al have reported increased PWV values in ESRD 
patients compared to controls. [2] The new finding of the present study was that, 
apart from increased PWV along the aorta in ESRD patients, there is also evidence 
of increased regional PWV, compared to controls.  
Experimental studies have shown that local PWV reflects well the distribution and 
severity of atherosclerotic lesions and altered stiffness in the local aortic region in 
which pulse waves travel.[20] We can speculate that the ensuing aortic wall stiffness 
in ESRD is due to arteriosclerosis, a process that manifests itself as generalised 
medial degeneration causing dilatation and stiffening of the arteries, in combination 
with atherosclerosis that typically disturbs conduit function.[21]  
Furthermore, we found that patients who were on HD for more than 5 years had 
increased PWV compared to the other  ESRD patients. This observation coincides 
with previous reports [22] [23] and it seems that although arteriosclerosis is 
multifactorial in ESRD patients, dialysis itself may play a role in the progression of 
proximal aortic stiffness. 
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To date non-invasive estimation of aortic PWV was performed mainly with PW-
doppler echo (foot-to-foot method) and MRI. However, in the foot-to-foot method a 
precise determination of the transit time and the length of the vascular segments are 
crucial factors, while measurement of the aortic length over the body surface is little 
more than an approximation, especially in subjects who, like ESRD patients, have 
tortuous vessels. [7] This superficial measurement of the aortic length is also 
influenced by other factors, such as the effects of fat, breast size, and thoracic or 
spinal abnormalities. On the other hand, MRI is not a bedside examination and is 
difficult to use for series follow-up in daily clinical practice. 
Our method is a novel application of a widely available ultrasound technique and can 
be easily performed using existing echocardiographic equipment with no need of 
advanced technology. The method allows precise determination of aortic path length 
and it uses well defined anatomic reference points. 
To our knowledge, this duplex ultrasound technique has not been applied before as a 
way of studying the biophysical properties of the aorta in adult patients. The method 
is time saving, easily applied to routine clinical practice and has an acceptable 
reproducibility and repeatability.  
 
We studied this aortic region of interest, which has a complex vascular structure that 
includes a section  of the ascending aorta, aortic arch and a part of the descending 
aorta. It is well documented that the aorta is regionally heterogeneous, since the ratio 
of elastic fibres to collagen changes from 3.1:1 in the proximal ascending aorta to 
2.8:1 in the mid-thoracic region to 0.8:1 in the abdominal region [24]. Alterations of 
the biophysical properties of the proximal aortic region can affect the cardio-vascular 
coupling. Our results showed a relationship between PWV and LVMI as London et al 
has also previously reported. [25] The most important factor in developing cardiac 
hypertrophy is increased end systolic wall stress, [26] which is influenced not only by 
the geometric properties of the ventricle but also by aortic stiffness. [27]  
We also observed, as previously has been reported, that diabetes was an 
independent factor associated with increased aortic PWV [10][28] and that in HD 
patients  arterial BP is not related to aortic PWV.[16][27] The fact that PWV is at least 
partially independent of  the BP suggests that this index of arterial stiffness is 
probably not merely a surrogate of BP and might reflect the consequences of 
disease-induced structural changes of the arterial wall .[29]  
Patients on long term HD have a high prevalence of calcified heart valves that may 
be correlated with aortic stiffness. However as our primary end-point was to validate 
our method, no measurements were made to assess the burden of the aortic valve 
calcification. 
 
Conclusively the above echocardiographic method may be widely used in the future 
to assess the risk of cardiovascular diseases. However, the long-term significance 
and predictive value of our technique still needs to be established.  
 
TECHNICAL CONSIDERATIONS    
Although we can accurately measure the length of the aorta in this region, the time 
interval we can measure with a sweep speed recording of 100 mm/s is 5 ms. Given 
that the measured patient’s transit time was 13.8(2.45) ms because of the rapid 
velocities in this region, a 5 ms error could potentially make a large difference to an 
individual patient’s results. In order to ameliorate the above error we averaged 
measurements over 10 cycles. Despite the above technical considerations, our PWV 
measurements for the control group were analogous to the results obtained by others 
using MRI methods. [19] Moreover, we have documented statistically significant 
differences between ESRD patients and the control group, as others also reported. 
[2][28] Our values were not analogous to the values obtained by the foot-to-foot 
method. The foot-to foot PWV measurements are that of the high frequency 
components responsible for the sharp inflexion at the foot of the aortic pulse wave 
and should therefore be compared with the phase velocity predicted for the higher 
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frequencies. Therefore, our PWV values were not similar to the PWV values obtained 
by the foot-to-foot method, as they correspond to different phase velocities. [5][30]  
 
Conclusions 
 
A novel application of duplex ultrasound of the proximal aorta was investigated in 
patients with clinically defined ESRD and in unaffected subjects and revealed that 
ESRD patients have impaired proximal aortic function compared to controls. 
Therefore our data indicate that these non-invasive assessments can be used to 
describe status and change in aortic biophysical properties and may be used as a 
marker for cardiovascular disease risk. 
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Figure legends 
 

Figure 1 
 

Top half of figure: Two-dimensional echocardiogram of aortic arch from the 
suprasternal view, demonstrating the aorta length (AOL) measured as the distance 
from the PW-Doppler sample volume in the descending (DESC) to the ascending 
(ASC) aorta adjacent to the right pulmonary artery (RPA). 
Left bottom half: Time 1 (T1) was measured from the R wave of the QRS complex 
to the onset of aortic flow at the level of RPA.  
Right bottom half: Time 2 (T2) was measured with the same methodology, with the 
sample volume placed in the descending aorta as distally as possible, and transit 
time (TT) was measured as T2-T1.  
This figure illustrates an example from a control subject in whom pulse wave velocity 
was calculated as: AOL/TT= (7.57 m/ 20 ms) 3.78 m/s.   

 
 

Figure 2 
 
A. Relationship between pulse wave velocity (PWV), as measured by ultrasound, 

and age in end stage renal disease (ESRD) patients (triangles) and in controls 
(CRL) (circles) 

 
B. Relationship between pulse wave velocity (PWV), as measured by ultrasound, 

and time on haemodialysis in ESRD patients .YRS=Years 
 
 

Figure 3 
 

Bland –Altman plots showing the differences between the intra-(right panel) and 
inter-observer (left panel) pulse wave velocity (PWV) measurements (on the Y axis), 
plotted against the mean value of the measurements (x axis). The continuous line 
indicates zero bias. 

 
 

Figure 4 
 

Box plots indicating the intra- and inter-observer measurements of the pulse wave 
velocity plotted versus the initial measurements. 
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Table1. Characteristics and ultrasound measurements of the study population. 
 

 ESRD PATIENTS 
(N=71) 

CONTROLS 
(N=62) 

Age (yrs) 61.32 ( 9.38) 58.39 ( 8.31) 
Sex (males/females) 42/29 35/27 
Duration of dialysis at inclusion 
(months) 79.2 (51.6) - 
Coronary Heart Disease (%) 29.6 - 
Diabetes mellitus (%) 26.8 - 
Hypertension (%) 63.4 - 
Tobacco (%) 50.7 61.3 
Serum total cholesterol 
(mmol/L) 5.57 ( 0.42) 4.37 ( 0.30)* 
Serum LDL (mmol/L) 3.99 ( 0.18) 2.32 (0.27)* 
Serum HDL (mmol/L) 1.1 ( 0.11) 1.25 ( 0.17)* 
Serum Triglycerides (mmol/L) 1.71 (0.33) 1.09 (0.1)* 
Parathyroid hormone (mmol/L) 315.3 (143.6) 39.8 (14.23)* 
Serum albumin (g/L) 37.2 ( 4.3) 40.6 ( 2.6)* 
Hemoglobin (mg/L) 13.15 ( 0.6) 14.18 (0.8)* 
LVMI (g/m2 ) 148.27 (27.5) 93.83 ( 12.01)* 
BSA (m2) 1.7(0.14) 1.67(0.22) 
SBP (mmHg) 138.4(9.1) 125.3(4.7)* 
MABP(mm Hg) 93.7(8.1) 91.05(7.5) 
PP (mmHg) 68.3 (7.23) 51.45 ( 5.03)* 
Aos (cm) 3.27 ( 0.4) 3.07 (0.13)* 
Aod (cm) 3.06 ( 0.42) 2.79 (0.14)* 
Aol (cm) 8.1 ( 1.1) 8.1 ( 0.9) 
TT (ms) 13.8(2.4) 21.04(3.2)* 
PWV (m/s) 6.07(1.06) 3.94(0.57)* 
Zcs (m/s·cm2) 174.34 ( 57.71) 110.9 (30.6)* 
Eps (mm Hg) 872.5 ( 254.5) 540.6 (140.1)* 
β index (mmHg) 8.9 ( 3.4) 5.5 ( 1.4)* 
*p<0.001 ESRD=End Stage Renal Disease, LVMI=Left Ventricular Mass Index, 
BSA=Body surface area SBP =Systolic arterial blood pressure, MABP= Mean 
arterial blood pressure, PP= Pulse pressure, Aos=M-Mode end-systolic 
ascending aorta diameter, Aod= M-Mode end-diastolic ascending aorta 
diameter TT=Transit time, PWV= Pulse wave velocity, Ep =Pressure strain 
elastic modulus, ZCs=Characteristic impedance 
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